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َُؤيَّـــُد  ، احلمـــُد ِهللا الـــذي بَفضـــِلِه تَـــِتمُّ الصـــاحلات
والصـــالُة والســـالم علـــى ســـّيِدنا ُحممـــٍد امل

وعلـى آلِـه ومجيـِع  ، نـاتوكاَن أمهُّها وأشَرُفها هي آيَاُت الُقـرءاِن الكـرِمي البيّ  ، بِاملعِجزات
 :وبعد ، أصحاِبه َوأتَباِعِه أولواْ اِهلَمِم العالَِيات

علــى ريب عــّز وجــل َوَســألُته أن يُِعيَنــين علــى تــأليِف كتُــٍب يف إفــرَاِد الَعْشــِر َفطاَلمــا َمتَّنيــُت 
ُرواِتـــا وقَـــد َصـــَدَر الِقـــرَاءاِت َوقَـــد أمتَمُتهـــا تَألِيفـــاً َفخـــرََج منهـــا الِقـــراءاُت الَعشـــِر ألِئّمِتهـــا وَ 
الذي لُه هـذا  ، ُمعَظُمها ومل يَبَقى من القراءاِت السبِع إال ِقراءَة محزَة ابن حبيٍب الزّيات

أزك��ى التحي��ات ف��ي ق��راءة اإلم��اِم حم��زَة اب��ن حبي��ٍب  [الِكتــاِب وأمسَيتُــُه 
 .من َطريِق الّشاِطبيةِ  ]الزّيات

 
وقـد سـّهَل اهللاُ َيل  ، إصـداِر هـذه القـراءةوقد جاءين عَشراِت االتصاالِت َيسألونين عن 

وقــد  ، فَأّلفــُت هــذا الِكتــاب تَيِســرياً للــراِغِبَني يف ِقــراءِة اإلمــاِم محــزَة رْمحَــُة اِهللا عليــهِ أخــرياً 
ِِ ِكِلماِتــا  ، الِقســُم األوُل يف أُصــوِل هــذه الِقــراءة :َجَعلتُــُه ِقســَمنيِ  والِقســُم الثــاين يف فُــر

بَني ثَناياها َكثرياً مَن اُألُصوِل وجعلُت رِوايـة حفـٍص ِنرباسـاً لـُه كغَـريِه  وهي تَتضّمُن أيضاً 
َؤّلفـات 

ُ
فـإن كـاَن اخلِــالُف ، فمـا وافـَق محـٌز حفصـاً أمهلــُت ِذكـَرُه ومـا َخاَلفـُه ذَكرتُـهمـَن امل

َوافِـَق َوذَ  ، للرّاِويِني عن حفٍص قلُت يف اِخلالِف محزه
ُ
كـْرُت وما خاَلفُه أحَدُمها أمهلـُت امل

َخـاِلفْ 
ُ
فمــن  ، هـَو الّصـَوابْ كمـا أين ال أُنـَـّوُة يف عملــي هـذا حيـُث اَخلطـأُ َوارٌد كمــا   ، امل

َسـواٌء كـاَن عـن طريـِق َوجَد يف هذا الكتاِب خطئاً فَليَُبادر يف ذلَك مشُكوراً تَنِبيِهنـا إلَيـِه 
 :)انرتنــت(َكُبوتِّيــِة الَعاَلِمّيــة يف الّشــَبكِة الَعنأو عــن طرِيــِق َموِقِعنــا  ، أو الفــاكسِ ، اهلـَـاِتفِ 

T0com.quraat.wwwT0 ، 
 T0com.gmail@quraatT0 وبريدنا اإللكرتوين  

الَحظاِت بالتّ 
ُ
ن يُبدي لنا تِلَك امل

َ
 .وفيِق َوَسَداِد اخلُطَواتمَع َدَعواتِنا مل
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٤ 

سِلمَني إن َشـآَء ويف �ِ 
ُ
ُُ إ  اهللا عز َوجل أن يَنَفَع بذا الكتاِب امل َُقّدمة أَتَضّر

ايَِة هذِه امل
منـــى بنـــت  / كبــرياً ابنتُنـــا كمـــا أشــُكُر األخـــَت الَكرِميـــَة الــيت بَـــذَلت ُجهـــداً    ، اهللا تعــا 

محمـد بـن  / نَـا َفَجزاها اهللاُ عّنا خـرياً وَكـذلَك أَتقـّدُم بِالّشـكِر إ  ابنِ  صالح أحمد زين
الذي أشَرَف على إنَتاِج هذا الِكتاِب َسائًال اهللا عّز َوجل أن َجيعَل ُجهـَد  محمود حوّا

ُثوبَاتِ 
َ
 .هذين االبنِني يف اهللا مقُبوًال عندُه َويُِثيبَـُهما َخَري امل

 
َم يف إخـراِج الـذي أسـهَ  هاشـم مهـدي/كما ال أنسى دعوايت لفضيلِة الـدكُتور الشـيخ 

مـا أجـزى بـه ُحمِسـناً  فجـزاُه اهللاُ مـن َرُجـٍل خـَري  ، ّلَفاتِنا وال سـيما هـذا الكتـاببعَض ُمؤ 
 .ربِّ األرباب

 
ربنــا تقبّــل ِمنــا إنــَك أنــَت الّســميُع الَعلِــيم َوتُــب علينــا إنــَك أنــَت التّــواُب الــّرِحيم َوَصــلِّ 

بَـارَكَني وعلـى مجيـِع اللهّم على َسيِدنا حممٍد خَري األّوِلَني َواآلِخـريَن وعلـى آلِـه الطّي
ُ
بِـَني امل

أصـــــحاِبِه الـــــِذيَن َخّصـــــُهُم اهللاُ ِبُصـــــحَبِة نَبّينـــــا العظـــــيِم والـــــذي مل َحيـــــَظ نـــــيبٌّ بِأصـــــحاٍب  
رَسلني

ُ
سبحان ربك رب العزِّة عمـا َيِصـفوَن وسـالٌم علـى املرَسـلَني  ، كأصَحاِب َسّيِد امل

 .واحلمُد ِهللا رّب العاملني



٥ 

 




 تعالى اهللا رحمه الكوفي حمزة اإلمام ترجمة: 
هــ وكـان إمـام النـاس )٨٠(هو محزة بن حبيب بن عمـارة بـن إمساعيـل الكـويف ولـد سـنة 

يف القراءة بالكوفة بعد عاصم واألعمش و كان ثقة كبرياً حجـة رضـّياً قّيمـاً بكتـاب اهللا 
 .للحديث ورعاً  تعا  جموداً عارفاً بالفرائض و العربية حافظاً 

لُّقب بالزيات ألنه كان جيلب الزيت من العراق إ  حلـوان وجيلـب اجلـنب و اجلـوز منهـا 
 .إ  الكوفة

أدرك بعــض الصــحابة فهــو مــن التــابعني تلقــى القــراءة علــى أيب إســحاق عمــرو بــن عبــد 
اهللا السبيعي و حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلـى وأيب حممـد طلحـة بـن مصـرف اليـامي 

يب عبد اهللا جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زيـن العابـدين بـن احلسـني بـن علـّي بـن وأ
أيب طالب فقراءة محزة ينتهي سندها إ  علّي بن أيب طالـب و ابـن مسـعود عـن رسـول 

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 :هـ ولإلمام محزة راويان مها)١٥٦(تويف سنة 

 .خالد -٢        خلف                              -١    
 
 خلف الراوي ترجمة: 

هــ )١٥٠(هو خلف بن هشام بن ثعلب األسدي البغدادي وكنيته أبو حممد ولـد سـنة 
وحفـظ القـرآن وهــو ابـن عشــر سـنني وابتــدأ يف طلـب العلـم وهــو ابـن ثــالث عشـرة ســنة 

ن النحـو أشـكل علـّي بـاب مـ: عنه أنـه قـال وكان إماماً كبرياً عاملاً ثقة زاهداً عابداً روي
 .هـ)٢٢٩(رفته تويف سنة فأنفقت مثانني ألفاً حىت ع

 خّالد الراوي ترجمة: 
ــ هـــ )١١٩(د ســنة هــو خــّالد بــن خالــد الشــيباين الصــرييف الكــويف وكنيتــه أبــو عيســى ول

 .هـ وكان إماماً يف القراءة ثقة عارفاً حمققاً جموداً أستاذاً ضابطاً متقناً )١٣٠(وقيل سنة 



٦ 

زة وســـليم هـــو أخـــص أصـــحاب محـــ .بط أصـــحاب ســـليم وأجّلهــمهـــو أضـــ: قــال الـــداين
 .وأضبطهم وأقومهم حلروف محزة

 .هـ)٢٢٠( وتويف خّالد سنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۷ 

 

 
 
 
 


 القسم األول

 أصول رواية حمزة



۸ 



مســـــــتحبٌة يف أول الـــــــتالوة ســـــــواٌء يف أول الســـــــورِة أو يف ُجزِءَهـــــــا وهـــــــذا قـــــــول 
ســواًء كانــت ة الــتالوِة وُيِســرُّ بــا القــارئ ومــنهم مــن جعــَل االســتعاذة يف �ايــ ، اُجلمهــورِ 

 .قراءته جهريًة أو سرية


ســواٌء ابتــدأ القــارُئ تالوتَــُه بــا أو أتــى بــا  ، ســنٌة مؤكــدٌة يف أوِل ســورِة الفاحتــة
وتسـقُط درجـاً  ، ويف غري ذلَك ُسنٌة مؤكـدة يف أوِل ُكـلِّ سـورٍة ابتـداءً  ، بعَد سورِة الناس
كما قـاَل ابـن   ، واٌء َوصَل القارُئ السورتِني بنَـَفٍس واحٍد أو َقَطَع بينُهمابَني السورتِني س

 ِّ  .١٥٩_ ١٥٥ِإقناِعه اجلزء األول صفحة يف  الباذ
  .َويـََتخيّـُر الَقارُئ يف البسملِة يف أجزاِء الُسوِر ابتداًء واإلتياُن با هذا هو األفضل



 :مثلُ  ، ّساِكِن بعَدها جيُب ضمُّهاإذا ُوِصَلْت ِميُم اَجلمِع بِال
 ْلُمؤِمنُــونٱُهــُم ،  وإذا ُســِبَقت ِمــيُم اجلمــِع قَبــَل الّســاِكِن ِبــاٍء مســبوقٍة ِبكســٍر أو يــاٍء

 :مثلُ َوصًال  حينئذٍ ُب ضمُّ اهلاِء جيَِ وَكاَن بـَْعَد ِميِم اَجلْمِع َساِكن ساكنٍة 
 - َلِتِهُم َلِتُهُم           لتي َكانُوْا َعَليَهاٱِقبـْ   ليت َكانُواْ َعَليَهاٱِقبـْ
 -يُرِيِهُم اهللا            يُرِيُهُم اهللا    
 -ِبِهُم األْسَباب           ِبُُم األْسَباب    
 -َعَليِهُم اْلِكَتاب          َعَليُهُم اْلِكَتاب    

َضـمُّ اهلَـاِء َوْصـًال وَوْقفـاً، َسـَواء   لَـَدْيِهمْ   ،ِإلَـيِهمْ   ،َعلَـيِهمْ  َولَـُه ِيف الَكِلَمـات
  :يف حنو  .َكاَن بـَْعَدَها َساِكْن أَم ال

   ِمْ هُ يْـ لَ عَ  وبِ ضُ غْ المَ  يرِ غَ  َعَليُهمُ  تَ مْ عَ نْـ أَ  ينَ ذِ الَّ  اطِ رَ ص  
   َمْ هُ رَ مْ وا أَ عُ مَ جْ أَ  ذْ إِ  ُهمُ لَديْـ  تَ نْ ا كُ مَ و  
   ِفَاْسأَُلوا  ُهمْ ى ِإلَيوحَ اًال يُ جَ ال رِ إ 

 
 



۹ 



 .هو الِتَقاء حرٍف ِحبرٍف حبيُث يِصرياِن َحرفاً مشدداً واحداً 
 .َفُكلٌّ ِمَن اإلدَغاِم متماثٌل وُمتقارب ، َوصغريٌ  ، كبريٌ    :وهو قسمان



ت
ُ
  :ماثِل الَكبِري الكلماُت التاليةهو احتاُد احلرَفِني خمرجاً وصفًة َوِحلمَزَة مَن اإلدغاِم امل

١- تَأَمنَّا حيُث أدَغَم النُـوَن املرُفوعـِة بِـالنوِن بعـدَها  ، يف سورِة يوسف عليه السالم
 .)تأَمنـَُنا( :حيُثً◌ أصُلَها ، َمع ُمالحظَِة إمشَاُم الضّمِة أِو اخِتالُسَها َلَدى اإلدغام

٢- أُتَحآجُّونِّي  َِغُم النـوُن األول يف النـوِن الثـاين مـَع مالحظـة تُـد ، األنعـام يف سورة
  )أُحتَآّجوَنِين ( :طوُل املد الالزم حيُثً◌ أصلها

٣- َما َمّكنِّي ِفيِه رَبِّي َخير حيـُث أصـلُه ُتدَغُم النون يف النـون  ، يف سورِة الكهف
 .)َمّكَنِين (
٤- ــأُمُرونِّي ــَر اهللا َت ــْل أفـََغي مــع مالحظــة لنــوَن يف النــوِن يُــدِغُم ا ، يف ســورة الزمــر ُق

  .)تأمروَنِين (املد الالزم فأصلها 
٥-  ــــال ــــدُّوَنِن ِبَم ــــال أُتِم ــــَع  ، يف ســــورة النمــــل َق يُــــدِغم النــــوِن األوِل يف الثــــاين َم

            .)قال أمتدوينِّ مبال( :مالَحَظة املد الالزم


 :ا بعدها يف الكلمات التاليةالّتاَء مبَِ  َحمَزةُ أدَغَم 
١-  ًَوالّصآفّاِت َصّفا أدغَم التاَء يف الّصاد   ◌ِ    ًَوالّصآفّـآت صَّّفا  
٢-  ًَوالّزاِجَراِت زَْجرا        أدغم التاَء يف الزاي ًَوالزّاِجرآت زَّجرا. 
٣-  ًفَالّتالَِياِت ِذْكرا         أدَغَم الَتاَء يف الذاِللَِيآت ذِّْكراً فَالّتا 
٤-  ًَوالــّذارِيَاِت َذروا  ِأدَغـَم التَــاَء يف الــذال  ًَوالــّذارِيَآت ذَّروا  َمـَع مــدِّ األلِــِف قبــَل

 .اإلدغاِم يف األمثلِة السابقة
٥- بـَّيَت طَآئَِفة  أدَغَم التاَء يف الطاِءبـَّيت طَّآئَِفة. 

 :اِل مثلاإلدغاُم واإلظهاِر يف التاِء عنَد الذ وِلخالدٍ 



۱۰ 

لِقَيآت ذِّْكراً         فَالُملِقَياِت ِذْكراً  -أ 
ُ
لِقَياِت ِذْكراً  - فَامل

ُ
 فَامل

 :مثل ويف التاء عنَد الصادِ 
ُِغريآت صُّْبحاً         فَالُمِغيراِت ُصْبحاً  -ب

ِغرياِت ُصْبحاً  - فَامل
ُ
   فَامل



 َوُمتَقارٌب  ، لٌ ُمتَماثِ   :َوهو ِقسَمان
مثل .هو إدغام احلرف مبثله ذاتاً َوصفة:  

 .همتَِّجارتُ  َفَما رَِبَحت       التاء يف التاء    -١
 .َفال ُيْسِرف فِّي الَقْتل      الفاء يف الفاء    -٢
 .◌ً إذ ذََّهَب ُمَغاِضبا     الذال يف الذال   -٣
 .َوَقد دََّخُلواْ       الدال يف الدال  -٤
 .َما ُهم مِّنُكم         املِيم يف امليم -٥
  ِمن نَّاِصرِين      النُّون يف النون  -٦
   ْذَهب بِِّكَتاِبيٱ   الباء يف الباء       -٧

 هـو َتقـاُرب احلـرفني خمرجـاً َوصـفة أو خمرجـاً أو صـفة أو احتادمهـا يف
 .ا يف الصفةاملخرج واختالفهم

   إذ دََّخُلواْ      ◌ْ إْذ َدَخُلوا   :مثل ، الَذاَل يف الّدال حمزةُ أدغم 
   :مثل ، ويف التاء

- إْذ تـََلّقونَُه بِأْلِسَنِتُكم   إذ تـََّلّقونَُه بِأْلِسَنِتُكم  
 ُٱَخــــْذت  ،  فَأَخــــْذتـُُهم   ١٥٣[ســــورة النســــاء[  ، ٱّتَخــــْذُتم  ســــورة البقــــرة
]٥١[ ،  َلٱّتَخْذت  سورة الكهف]٧٧[ ،أَخْذُتم ، َفٱتَخْذُتم  سورة الرعـد
]١٦[ ، فٱتَخْذُتُموُهم  سورة املؤمنون]١١٠[       

  َوإذ زَّّين      زَّين َوإذْ الذاَل يف الزاي  َخالدٌ وأدَغَم 
  َوإذ ّصَرفَنا     َصَرفَنا َوإذْ والذاَل يف الّصاد    

عُتُموه     َسِمعُتُموه إذْ  ال يف السني والذ    إذ مسِّ



۱۱ 

  َقد تـَّبني    تـَبَـّينَ  َقدْ  :مثل ، الداَل يف الّتاءَحمَزُة وأدَغَم 
       يُرِد ثّواب    ثـََواب يُِردْ َويف الثاء 
   َلَقد جَّآءَُكم    َجآءَُكم َلَقدْ َويف اجليم  
  َلَقد ضَّلّ        َضلّ  َلَقدْ ويف الضاد 
  َلَقد ظَّلَمك      ظََلَمك َلَقدْ َويف الظاء 
      َوَلَقد ذََّرأنَا      َذرَأنَا َوَلَقدْ ويف الذال  
     َوَلَقد زّيـَّنا        زَيـَّنا َوَلَقدْ ويف الزاي 
عَ          َسِمعَ  َقدْ ويف السني      َقد مسَِّ
   َقد شََّغَفَها      َشَغَفَها َقدْ ويف الشني 
    َوَلَقد صَّّرفْـَنا      َصّرفْـَنا َوَلَقدْ ويف الصاد 

ُود    َثُمود َكَذَبتْ َوأدَغَم التاَء يف الثاء      َكَذَبت مثَّ
  َنِضَجت جُُّلوُدُهم     ُجُلوُدُهم َنِضَجتْ ويف اجليم 
     أثـَْقَلت دََّعواْ          واْ َدعَ  أثـَْقَلتْ ويف الدال 
     َخَبت زِّْدنَاُهم      ِزْدنَاُهم َخَبتْ َويف الزاي 
  نـُزَِّلت سُّوَرة      ُسورَة نـٌزَِّلتْ ويف السني 
     َحِصَرت صُُّدوَرُهم      ُصُدوَرُهم َحِصَرتْ ويف الصاد 
     اَلت طَّآئَِفةقَ       طَآئَِفة قَاَلتْ ويف الطاء 
  َكاَنت ظَّاِلَمة      ظَاِلَمة َكاَنَ◌تْ ويف الظاء 

  َبل تّأتِيهم      تَأتيِهم َبلْ  َوأدَغَم الالم يف التاءَ 
          َهل ثـّّوب      ثـُوِّب َهلْ ويف الثاء 
     َبل رّفـََعه      رَفـََعهُ  َبلْ ويف الراء 
      َبل ّسّوَلت      َسّوَلت َبلْ ويف السني 

 بَـلْ  :فقد أدَغـَم الـالَم يف الطـاء ِخبُْلـٍف عنـه يف سـورة النسـاء يف قولـه تعـا  َخالدٌ  َوأما
     َبْل طََبع   ،  َبل طَّبع     ]١٥٥آية [ طََبع



۱۲ 

ـــدوِن ِخـــالف وهـــي خـــالدٌ أَْدَغـــَم   أوْ  :البـــاء يف الفـــاء يف مخســـَة مواِضـــَع أربعـــٌة منهـــا ِب
 ، بالرعــــد ]٥آيــــة[ فـََعَجــــب َتعجــــبْ  َوإن ،بالنســــاء ]٧٤آيــــة[ َفَســــوف يَغِلــــبْ 
 َْفَمن ٱْذَهب ]٦٣آية[ باإلسراء ، ْفَإن َفٱذَهب ]بطه  ]٩٧آية. 

ـــمْ  َومـــنولـــُه يف اخلَـــاِمُس  ـــبْ  ّل ـــك يـَُت اِخلـــالف ســـورة احلجـــرات  يف ]١١آيـــة[ فَأْولَِئ
 .َومن ّمل يـَُتْب فَأْولَِئك– ْولَِئكومن ّمل يـَُتب فّأاإلدغام َواإلظهار 

 بالبقرة  يـَُعذِّب مِّن     ِمن يـَُعذِّبْ الباَء يف امليِم يف حمزُة َوأدَغم 
 .ِخبُلٍف عنه ]٤٢[ بود  مََّعنا ٱرَْكبفَأدغَم الباَء يف امليم يف  خالدٌ َوأما 

 :ويف الـذال يف قولـه تعـا   أورِثُتُموَهـا ، لَِبْثتَ  ، لَِبْثُتمالثاء يف التـاء َحمَزُة  وأدَغَم 
ذَِّلك يَلَهث  بِاألعراف. 



إذا َوقَـــع بَـــَني َوَهـــاِء الضـــمِري املكُســـوِر بِيـــاٍء  ، َهـــاِء الضـــِمري املضـــُموِم بِـــَواوٍ  َحمـــَزةُ  َوَصـــلَ 
 َسوَف ُيَحاَسبفَ ےبَِيِميِنهِ و فَأّما َمن أوِتَي ِكَتابَهُ اُملً◌حتركني مثل 

 :َوَلُه استثناءاٌت يف ذلك هي
 .أسَكَن اهلَاَء يف الكلمات التالية َوصًال َوَوقفاً  -أ

 .َمعاً يف سورة آل عمران إلَيك ۦ يُؤدِّهِ  :أوالً 
 .يف سورة النساء َجَهّنم ۦ َوُنصِلهِ  ، تـََوّلى َما ۦ نـَُولِّهِ  :ثانياً 
 .يت آل عمران والشورىيف سور  ِمنَها ۦ نُؤتِهِ  :ثالثاً 
 .يف سورة النمل إلَيِهم ۡ◌ فَألِقهِ  :رابعاً 

 .يف سوريت الشعراء واألعراف َوأَخاه ۡ◌ أرِجه :خامساً 
صــَلُة ِخلَلَــٍف قَــوًال َواِحــداً  َولَــُه يف َهاِءَهــا ال َويـَتّـْقــهِ َكَســَر الَقــاَف َمحــَزُة يف َكِلَمــة   -ب
 ِۦَويـَتّـْقه ،  َاإلسَكان َوِخلَالد الصَِّلُة و  ِۦَويـَتّـْقه ،  َْويـَتّـْقه. 
 .فـََلُه َضّم اهلَاِء من دوِن صَلٍة َكَعاِصم َيرَضهُ أّما َهاُء  -ج
ـــهُ الكهـــف َو ســـورة ب أنَســـانِيهُ وََكَســـَر اهلـَــاَء مـــن قولـــه تعـــا   -د ســـورة ب اهللا َعَلي

 .اهللا َعَليهِ  ، أنَسانِيهِ الفتح مع ترقيِق َلفِظ اَجلالَلة 



۱۳ 

ــــُه َضــــمُّ اهلـَـــاِء َوصــــًال يف -ـ هــــ ــــهِ َوَل ــــواْ  َألْهِل ــــهُ  بســــوريت طــــه والقصــــص ٱْمُكُث  َألْهِل
 .ٱْمُكُثواْ 

 .انقَ رْ الفُ  ةِ ورَ يف سُ   ِمَهاناً  ۦ فيهيف  اءَ اهلَ  رَ صَ وقَ  -و
ــ اءَ َهــ فَ ذَ وَحــ -ز  ،]٢٥٩[البقــرة آيــة  يـََتَســنَّهيــة الِ التَّ  اتِ َمــلِ ًال مــن الكَ وْصــ تَ كْ السَّ
ــِدهَوا ــه ،]٩٠[ســورة األنعــام آيــة  قْـَت ، ٢٨[ســورة احلاقــة  ُســْلطَانَِيه  ،َمالَِي
٢٩ [، َما ِهَيه  سورة القارعة آية]١٠.[ 
 .َما ِهَيه  ،ُسْلطَانَِيه ، َمالَِيه اء يفح اليَ تْ فَـ  ةِ ظَ الحَ مُ  عْ مَ 



نَمــ
ُ
ّتِصــِل َوامل

ُ
َحرََكــاٍت َولَــيَس لَــُه يف َغــِري َذلــَك ِخــالٌف َمــَع  ِســتَّ  َفِصــلِ ّد َمحــَزُة ُكــًال ِمــن امل

 .َحفصٍ 
 لظنونـــاا: يـــة ِمـــن ُســـورة اَألْحـــزَابالِ التَّ  اتِ َمـــلِ فـــاً مـــن الكَ ًال ووقْ ْصـــف وَ األلِـــ طَ قَ ْســـأَ 
]١٠[، الرسوال]٦٦[، السبيال]٦٧[   )السبيل(، )الرسول(، )الظنون(. 



 :َمحَزُة َمهَزَة االسِتفَهاِم يفزَاَد ) أ
١- إّنُكْم لََتأُتون الرَجال ]األعراف ٨١[  أإنكْم لتأتون 
٢-  ًإّن لََنا ألجرا ]األعراف ١١٣[   أإن لنا 
٣- أْن َكاَن ذا َماٍل َوبَِنين ]القلم ١٤[  أأن كان 
٤-  َِءاَمنُتْم ِبه ]األعراف ١٢٣[  َءَءامنتم به 
٥- َءاَمنُتْم َله ]الشعراء ٤٩[ ، ]طه ٧١[  َءَءامنتم له 
٦- إنكم لتأتون الفاحشة ]العنكبوت ٢٨[ ءإنكم لتأتون الفاحشة 
راء وذلـك ائر الُقـا ألفـاً كَسـاهلَُ دَ ا وإبْ هَ يلُ هِ سْ ام تَ اإلستفهَ  زةِ مهَ  دَ عْ بَـ  لِ الوصْ  ةِ زَ وله يف مهَْ ) ب
 َءآلـذَّكَرينا بيـونس، ويف يهَ عَ وِضـيف مَ  آلـئنءَ  بيونس والنمـل، ويف َءآهللا يف 
 .عيها باألنعاموضِ يف مَ 
 ].٤٤[يف سورة فصلت  أاعجمية مَ لِ يف كَ  ةَ يَ انِ الثَّ  ةُ زَ مْ اهلَ  قَ قَ وحَ ) ج



۱٤ 



 :الهمزُة الساِكنُة المتوسطةُ / أوًال 
 :بَعَد الفتِح مثل أبَدَل اهلَمزَة الساِكَنَة املتوسطَة أِلفاً  -أ

  َكاساً    َكأساً   ، الَباس    الَبأس  ، تَاملون    تَأَلُمون
 تَاثِيماً    تَأثِيماً   ، يَاُكُلون  يَأُكُلون

  :َوأبَدَهلَا َواواً بَعَد الّضمِّ مثل -ب
 َتُسوُهم  َتُسؤُهم ، ُسوَلك   ُسؤَلك ، يومنون  يُؤِمُنون
 ُتوِويه    تؤويه ، يُوَفك   يُؤَفك ، موِمنون  ُمؤِمُنون

  :َوأبَدَهلَا يَاًء بَعَد الَكسَرِة مثل -ج
 ِجيَنا  ِجئَنا ، ِبري    بِئر   ، الذِّيب  الذِّئب   ، بِيس  بِئسَ 

 .ِشيُتَما  ِشئُتَما
 :الهمزُة الُمتَحركُة  المتوسطةُ / ثانياً 

  فَإنُه ُيسِقُط اهلَمـَزَة َويَنُقـُل  ِف السَّاِكن َغَري األِلفاحلر إَذا َوَقَع اهلَمُز ُمَتَحركاً بَعَد
   :َحرََكتَـَها إَ  الساكن قَبَلها مثل

 َظَمان  َظمَئان  ، َجتَُرون  َتجئَـُرون  ، َتَسل        َتْسأل
 الُقرَان  الُقرَءان   ، َمُسوًال    َمْسُئوالً   ، ُيَسُلون    ُيْسأُلون

ـــُه ُيســـهُِّل اهلَمـــَزَة وال ُيســـِقطَُها إال إذا َكـــاَن ال ـــِف َوَقصـــرِهِ ســـاكُن أِلفـــاً فَإن  ، مـــَع طُـــوِل األِل
  :مثل
ُكم  ُكمَءابَآؤُ  َنآؤُُكم  ، َءابَآ ُ ُكم  أبـْ ُكم   َءابَآءَُكم ، أبـَْنآ ُ   َءابَآ َ

ُكم  َجآءَُكم   الَقآِ ِمني  الَقآِئِمين ، الّسآِ لني  السآئِِلين ، َجآ َ
 َالزّاِئَدِة فَإ�ا تُبَدُل َواواً وال يوجُد مثـاٌل لـذلك يف الساِكَنِة ا َوقـََعت اهلَمَزُة بَعَد الَواِو َوإذ

 .القرآن الكرمي
 َوإَذا َوقـََعت اهلَمَزُة بعِد الَواِو الساِكَنِة األصِلّية َجيوُز ِفيَها النقُل َواإلدَغاِم 

 ) َسوَّة ، َسَوة(  َسْوَءة        ،  ) َسوَّاتكم ، َسَواِتُكم(  َسْوَءاِتُكم



۱٥ 

 ) َموِّالً  ، َموِالً (  َمْوِئالً          ،     ) الّسّوى ، الّسَوى(  السُّوأى
ُووَدة(  الَمْوُءودة

َ
َوُّودة ، امل

 .)امل
 زَائِــَدةٍ َســاِكَنٍة َوقـََعــت اهلمــَزُة بَعــَد يَــاٍء َوإذا)

0F

اِء األوُل فَــإن اهلمــَزَة تُبــَدُل يَــاًء َويـُـدِغُم اليــ )١
 ، َخِطّيتُــه  َخِطيَئتُــه ،َخِطيّــاتكم  َخِطيَئــاِتُكم ، بَرِيُّــون  َبرِيئُــون :يف الثــاين مثــل

 َمرِيّاً   َمرِيئاً 
 أصِليةٍ َساِكَنٍة َوإَذا َوقـََعت اهلَمَزُة بَعَد يَاٍء)

1F

  :ففيَها َوجهانِ  )٢
 :َقاُط اهلَمـَزِة َونَقـُل َحرََكَتهـا إَ  اليَـاِء  مثـلإبداُهلَا يَاًء َوإدَغاِم الَياِء األوِل يف الثاِين أو إسـ

 .)َهَية –َهّية (  َهْيَئة ، )َشيَـاً  –َشّياً (  ئاً َشيْ 
  أّما إَذا َكاَنت الَهمزُة ُمَتحرَكة بَعَد ُمَتحرك َفِهي َعَلى ِتسَعِة أحَوال 

 :ًة مثلٍر فَإ�َا تُبَدُل يَاًء َمفُتوحَ اهلَمَزُة املفُتوحُة بعَد َكس -١
 السِيَية   السِيَئة ، ِفَية  ِفَئة ، ِمَيَتني  ِمَئَتين ، ِمَية  ِمَئة 

 .َخاِطَية  َخاِطَئة ، نَاِشَية  نَاِشَئة
 :اهلمَزُة املفُتوَحة بَعَد َضمِّ فَإ�َا تُبدُل َواواً مفُتوحًة مثل -٢

 ُمَوجًال   ُمؤّجالً    ، ال تـَُواِخذنَا   ُتؤاِخذنَا ال  ، يـَُويد   يُؤيِّد
 ُمَوذِّن   ُمَؤذِّن   ، فـَُواَدك    فـَُؤاَدك   ، يـَُوّخر   يـَُؤّخر
  :اهلمَزُة املفُتوحُة بَعَد فَتٍح فَإ�َا ُتَسّهُل َما َبَني اهلَمَزِة َواألِلف مثل -٣

 َمـَاب   َمَئاب   ، َشنَـَان   َشَنَئان   ،  َسَال   َسأل     
ضموَمُة بَعَد فَتٍح فَإ�َا ُتَسّهُل َما َبَني اهلَمَزِة َوالَواِو مثلاهلمَزُة  -٤

َ
 :امل

  َساُلِقي  َسأُلِقي  ،  تَـُزُهم  تـَُؤزُُّهم  ، رُ ف   رَُءوف
  .ُكم َيكَل ُ   َيْكَلؤُُكم

 )يُوساً  ،وساً ُـ يَ ( ؛وجه ثانٍ فله إسقاطها  يـَُئوساً : مثل إذا مل تكن مرسومًة على واوو 
  :ا َبَني اهلَمَزِة والواو مثلهلمَزُة املضُمومُة بَعَد َضم فَإ�َا ُتَسهُل مَ ا -٥

                                                 
 .نعلى وزن َفِعيُلو  بريئون: وهو وزن الكلمة مثل) فَـَعلَ (هو ما زيد على الفاء والعني والالم  :احلرف الزائد )١(
 فَـْعالً   شيئاً فهي اليت من بنية الكلمة مثل  :الياُء األصلية )٢(
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 ) ُروِسُكم(وفيها حذُف اهلمَزِة أل�ا حمذوفًة رمساً  ، ِسُكمو  ر ُ   رُُءوِسُكم
 :املضُموَمُة بَعَد َكسٍر اهلَمَزُة  -٦

تســهيل اهلمـــزة مــا بـــني :  ثالثــة أوجـــه .مســـتهزُِئون ، َفَمــالُِئون ، أنِبئُـــوِني: لــه يف مثــل 
 .اهلمزة والواو ، وإبداهلا ياًء، وإسقاطها

، ) َفَمـاُلون ، َفَمالِــُيونَفَمالِــُون، (  َفَمـالُِئون، ) أنبُـوِين أنبِـُوِين، أنبِــُيوِين ، ( أنِبُئوِني
 ).، مستهزِيُون، مستهُزونمستهِزُ ون( مستهزُِئون
                .وجهان التسهيل واإلبدال.  ُئكَسنُـْقرِ ،   َوأُنـَبُِّئُكموله يف مثل 

 ).َسُنقِرُ ك، َسُنقرِيكَ (  َسنُـْقرُِئك، )َوأُنبِّـُُكم، َوأُنبِّـيُكم(  َوأُنـَبُِّئُكم
 :اهلمَزُة املكُسورُة بَعَد َكسٍر فَإ�َا تسهُل َما َبَني اهلَمَزِة والياِء مثل -٧

ُكم   بَارِِئُكم ، ـِنيَخاسِ   َخاِسِئين ، َخاِطـِن  َخاِطِئين  بَاِر ِ
 وتبــدل واواً وجــه ثــانٍ  اهلمــَزُة املكُســورُة بَعــَد َضــٍم فَإ�َــا تســهُل مــا بــَني اهلَمــَزِة واليــاءِ  -٨
 ).، ُسِولتَ ُسـِلت (  ُسِئَلت  )ُسِوُلوا ،ُسـِلوا(  ُسِئُلوا :مثل
  :ِة والياِء مثلاهلمَزُة املكُسورُة بَعَد فَتٍح فإ�ا تسهُل ما َبَني اهلمزَ  -٩

 .َيوَمـِذ  َيوَمِئذٍ  ، بَـِيس  بَِئيس ، ُمطَمـِنة  ُمطَمِئّنة
  تُبَدل َمهَزُةياً ۡ◌ رِء  رِيَيا(أو إظَهارَِها ) رِيّا(يَاًء َمَع إدَغاِمَها بِالَياِء بَعَدَها(. 
 َويفتـُْئوِيه  بِـالَواِو اُهلَا َواواً َمـَع إدَغاِمَهـا َوإبـدَ ) ُتوِويـه(إبَداُل اهلَمَزِة َواواً َمـَع إظَهارَِهـا

َواٍو  ِهـَي الـيت تنَقلـُب إ  واهلمـزةُ  إال أن الَواِو ُهَنا لَـَدى اإلدَغـاِم تَبَقـى َواواً ) تـُوِّيه(بَعدها 
  باألحزاب تـُْئِويمث يُدَغُم الَواِو األوِل يف الثاِين َوِمثلَها 

  ويفــاك ــا ، ُرؤَي ــاي ، للرُّؤَي ــاالرُّ  ، ُرؤَي إبــداُل اهلَمــَزِة واواً َمــَع إظَهارهــا  :وجهــانِ  ؤَي
 ، رُيّـــاك(َوإبـــداهلا يَـــاًء مـــَع إدَغامهـــا باليـــاِء بعـــدها  ، )الرويـــا ، رويـــاي ، للرويَـــا ، ُرويـــاك(

  )الريّا ، رُيّاي ، للرُّيّا
 َوإَذا َوَقَف َعَلىُهم ُهمَو  أنِبئـْ اِء َوجَهاِن الضُم فَإن اهلَمَزَة تُبدُل يَاًء َويف اهلَ  نـَبِّئـْ

 .)نَبيِهم –نَبيُهم ( ، )أنِبيِهم –أنِبيُهم ( :َوالَكسرِ 
ــا ذَكرنَــاه َعــن اهلَمــَزِة ِقياســاً  و بِيَــاٍء فَإنــُه يُوقَــف ت اهلَمــَزُة َمرُســوَمًة بِــَواٍو أإَذا َكانــأمــا  .َوَم

  َقاطّي يُوَقف َعَليَها بِاإلسَعَليَها ِبرِمسَها َوإَذا َمل تُرَسم َعَلى ُكرسِ 
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ُتســّهُل اهلمــَزُة  َخاِســِئين ،َخــاِطِئينمثَــاُل اهلمــَزِة املكُســوَرِة الــيت َلــيَس َهلـَـا رســٌم  -
 .)َخاسني، َخاطني(َوَتسُقُط َرمساً  )َخاِسـِني، َخاِطـِني(ِقَياساً 

ـــالُِئون ، ُمســـَتهزُِءونَويف حنـــِو  ـــاِطُئونال ، َفَم ـــا التســـِهيُل ِقياســـاً بـــَني اهلمـــزَ  َخ ِة َففيَه
 ، َفَمـالُيون ، ُمسـَتهزيُون(َواإلبَداُل يَاًء َخاِلَصـًة ) اِطـُوناخلَ  ، َفَمالِـُون ، ُمسَتهِزُ ون(َوالَواِو 
 .  .)اطوناخل ، فمالون ، مستهزون(مساً  َواإلسَقاُط رَ ) اِطُيوناخلَ 
رُسومًة ِبَا َوال بِالياِء إَذا  َوال يُوَقف َعَلى اهلَمَزِة املَتوسطَِة بَعَد األِلِف بِالَواِو إَذا َكانت م

 ، يـُـــَرآُءون ، نَـــآِئُمونَكانـــت مرُســـومًة ِبـَــا َوال بِاإلســـقاِط إَذا مل يكـــن هلـــا ُكرســـي مثـــل 
وإمنــا يوقــُف عليَهــا بالتســِهيل مــع  ِنســاَءنا ، أبناَءنــا ، ِنســآؤُُكم ، أبنَــاؤُُكم ، قَــآئُِلون

 .طُوِل األِلف وَقْصرَِها
 :َحرٍف زَاِئدٍ بِ الهمزُة المتوسطُة  

هـــي الـــيت تكـــوُن يف أوِل الكلمـــِة َمســـُبوَقٍة بِأَحـــد احلُـــُروِف  اهلمـــَزُة املتوِســـطُة حبـــرٍف زَائِـــدٍ 
  :الَعَشَرِة التالية

 –يـاُء النـداِء  –الـواو  –اهلـاء  –الـالم  –الكـاف  –الفـاء  –السـني  –البـاء  –اهلمزة 
 .التعريف )أل(
 حتقيـــُق  :رٍف زَائـــٍد مفتـــوٍح ففـــي اهلمـــزِة الثانيـــِة وجهـــانِ إَذا ُســـبَقت اهلمـــزُة املفتوحـــُة ِحبـــ
 :مَزِة َوَتسِهيلَها َوقفاً مثلاهل
َءأسلمُتم   ) َءَاسلمُتم –َءأسَلمُتم(  
َءأنُتم  ) َءاَنُتم –َءأنُتم( ، َألعَنَتُكم   )َالَعنتكم –َألعنتكم(  
 ئــٍد َمكُســوٍر ففيَهــا التحقيــُق واإلبــَداُل يَــاًء مثــلُ َوإَذا ُســِبَقت اهلَمــَزُة املفُتوحــُة ِحبَــرٍف زَا: 
بَِئايَاتَِنا  ) بَِيايَاتَِنا –بَِئايَاتَِنا(  
بِأيُِّكم   ) بِيَـيُِّكم –بِأيِّكم(  
  َوإَذا ُســبَقت اهلمــَزُة املضــُموَمُة ِحبــرٍف زَائــٍد مفتــوٍح ففيهــا الوجهــاِن التحقيــُق والتســهيُل
 )َساُلِقي –أُلِقي سَ (   َسأُلِقي :مثل
َسُأرِيُكم  ) َساُرِيُكم –َسُأرِيُكم(  
  ٍَوإذا ُسبَقت اهلمَزُة املضُمومُة ِحبرٍف زَائٍد مكُسوٍر ففيها ثالثُة أوُجه  
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  :التحقيُق والتسهيُل َما بَني اهلمَزِة والواِو َوإبَداهلَا ياًء مضُمومًة مثل
ألبين   لِيُبني –ِالُبني  –ِألبني   
ِألُخَراُهم   لُِيخراهم –ِالُخراهم  –ِألُخراُهم  
ِألُوالُهم   لُِيوالهم -ِالُوالهم  –ِألوالهم   
  َِوإَذا ُسِبقت اهلمَزُة املكُسوَرُة ِحبرٍف زَائٍد مفُتوٍح ففيها وجهان: 

  :التحقيُق والتسهيُل َما بَني اهلَمزِة والَياِء مثلُ 
 َأإن   أِان –أإن    /خواُنُكمفَإ   فَِاخوانكم –فَإخوانكم 

براهيم -َإلبراهيم  َإلبراِهيم    َالِ
  ِالتحقيـــُق  :َوإَذا كانـــت اهلمـــزُة املكســـورُة مســـبوقٍة ِحبـــرٍف زَائـــٍد مكســـوٍر ففيهـــا وجهـــان

  فٰـ ليِالِ  –إليالف   فإليلَٰـ والتسهيُل 
 . لَِبِامام -لَِبإمام  لَِبإَمام 
 ؤالءِ ◌ٰ َهـ  َليَها بَِثالثََة َعَشَر َوجهاً َمحزةُ َوَقَف ع: 
 . َحتِقيُق اهلمَزة األوَ  َوإبَداُل اهلَمَزِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
 . حتقيق األو  وَتسِهيُل اهلَمَزة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــَزة الثّانيـــة َمـــَع الَقصـــِر َتســـِهيُل اهلَمـــَزَة األو  َمـــَع طُـــوِل  -٨و٧و٦

ُ
امل

 .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
 .َتسِهيُل اهلمَزَتِني َمَع طُوِل األِلَفنيِ  -٩
ــــَع _ ١٢و١١و١٠ ــــة َم نَفِصــــِل َوإبــــَدال اهلمــــَزِة الثّانِي

ُ
َتســــِهيُل اهلَمــــَزة األو  َمــــَع َقصــــِر امل

 . الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 
 .اهلَمَزَتِني َمَع َقصِر األِلَفنيِ  َتسِهيلُ  -١٣
  ٍَوإَذا ُسبَقت اهلمَزُة املفُتوحُة بِياِء النداِء ففيها ثالثُة أوجه: 
  ، يَآ إبراِهيم ، يآ أيهاحتقيُق اهلمزِة مع مدِّ األلِف  -١
يَآ أيتها ، يَآ َءاَدم. 
  ، اِهيميَآ ِابر  ، يآ اَيهاتسهيُل اهلمَزِة َمع مدِّ األلِف  -٢
يَآ اَيتها ، يَآ اَاَدم. 
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  ، براِهيميَا اِ  ، يهايا اَ  تسهيُل اهلمَزِة مع َقصِر األِلف -٣
يَا اَيتها ،  َاَدميَا ا. 
  ففيها وجهانِ ) بِأل التعريفِ (َوإَذا كانت اهلمَزُة متوسطًة: 

  َخَلَق السَمواتِ ُ◌ والسكت ، ضرَ َخَلَق السَمواِت ولَ  النقلُ 
 .أرض ۜ◌ والْـ

 :الهمزُة المتوسطُة  ِبَزاِئٍد َكِلميٍّ 
اهلمـــَزُة املتوســـطُة ِبزَائـــٍد َكِلمـــي  هـــي مهـــزُة القطـــِع املســـُبوقِة ِبمـــَزِة الوصـــِل املوقـــوِف َعَليَهـــا 

 .املتصلة مبا قبلها
 وصــــولٌة إذا ُســــبَقت الكلمــــُة الــــيت يف أوهلـَـــا مهَزتَــــاِن َمهــــَزُة َوصــــٍل َوبعــــَدَها َمهــــَزُة َقطــــٍع م

بِالكلمِة املنتِهيِة ِحبرِف مد  يوقُف َعَليَها بِإسَقاط َمهَزِة الوصِل َوإسَقاط حـرف املـِد قبَلَهـا 
( وإبداُل َمهَزِة القطِع أِلفاً 

2F

  :بعَد الفتحِة مثل )٣
الُهَدى ٱْئِتَنا     اهلَُداتَِنا ،    ِلَقاَءنَا ٱْئت   ِلَقاَءنَاْت 

وقوف عليها فيها مهزُة َوصٍل بعـدها مهـزُة قطـٍع والكلمـة الـيت قبلهـا َوإَذا كانت الكلمة امل
ليسـت منتهيــًة حبــرِف مــٍد يوقـف علــى الكلمــة الثانيــة بإسـقاط مهــزة الوصــل وإبــدال مهــزة 

(القطع واواً 
3F

  :بعد الضمِة مثل )٤
َوقَاَل ِفرَعوُن ٱئْـُتوِني  )وقال فرعونُوتوين( 
يَا َصاِلُح ٱْئِتَنا  )وتناحلُِ يا صا(  

(َوياًء 
4F

 )السمواِت يتوين(  الّسَمَواِت ٱئْـُتوِني :مثل ، بعَد الكسرةِ  )٥
الذي ٱؤُتِمن   )الِذ يُتمن(. 
 

 ...الهمزُة الساِكنُة المتطرفة/ اً ثالث

                                                 
 ) اهلدى(ونقصد بِاأللِف هنا األلِف املبدَلة من اهلمزة ال ألف كلمة  )٣(
 .ة من إشبُا ضمة النون أو احلاءونقصد بالواو هنا الواو املبدلة من اهلمزة ال الواو املتولد )٤(
 .)الذي(وال ياء كلمة  ، ء املبدلة من اهلمزِة ال الياء املتولدة من إشبُا كسرة التاءونقصد بالياء هنا اليا )٥(

 



۲۰ 

ـــأْ  ، ٱقـــَرأ :أن تكـــون اهلمـــزة ســـاكنة بعـــد فـــتٍح مثـــل -١ ـــم يـَُنّب ـــأ ، أم ل إن  ، وإن َيَش
 .)نشا ، يشا ، ينّبا ، اقرا(إبدال اهلمزِة ألفاً مداً طبيعياً ويوقف عليها ب نَشأْ 
ــَدأَ  أن تكــون اهلمــزة مفتوحــة بعــد فــتح مثــل  -٢ ــوِك امــَرأَ  ، َذرَأَ  ، َب إْذ  ، مــا كــان أب

ويوقـــف عليهـــا بإبـــدال اهلمـــزة ألفـــاً مـــداً  أن ال ملَجـــأَ  ، أْســـَوأَ  ، مبـــوَّأَ  ، فنتبـــرَّأَ  ، تَبـــرَّأَ 
  .)ال ملَجا ، أسَوا ، فنتربّا ، نتربّا ، امرَا ، اذرَ  ، ابدَ ( طبيعياً 
ويوقــف  نـَّبــئ ، َوَهّيــئ :أن تكــون اهلمــزة ســاكنة ســكوناً أصــلياً بعــَد كســٍر مثــل -٣

 )نـَيبِّ  ، يَوَهيِّ (عليها بإبدال اهلمزة ياًء ساكنة مداً طبيعياً 
ويوقـف  ِرئَ قُـ، ٱسـُتهِزئَ  :أن تكون اهلمزة مفتوحة بعـد كسـر مرسـومة يـاًء مثـل -٤

 .قياساً َوَرمساً ) قُرِي، اسُتهزِي(عليها بإبدال اهلمزة ياًء مداً طبيعياً 
 الَخـْبءَ  أن تكون اهلمزة مفتوحة مكتوبة على السطر وقبلهـا سـاكن صـحيح  -٥

قياســاً ) اخلَــبْ (حركتهــا إ  البــاِء مــَع اإلســكان ونَقــُل  ، فيوقــف عليهــا بإســقاُط اهلمــَزةِ 
 .ورمساً 
 نـََبأُ  ، َظَمأُ  ، المألُ  كون اهلمزة مضمومة على ألٍف بعد فتٍح أن ت -٦

 وجٌه قياسي وهو تسهيلها بني اهلمزِة والواو :فيوقف عليها بوجهني
 .)نـََبا –نـََباَ ( ، )َظَما –َظَماَ ( ، )املال –املالُ ( :ووجٌه رمسي وهو إبداهلا ألفاً 

ِمـن  ، َعـِن الّنبَـأِ  ، إَلى الَمألِ  :مثلأن تكون اهلمزة مكسورة على ألٍف بَعَد فتح  -٧
وجــٌه قياســي وهــو تســهيلها بــني  :فيوقــف عليهــا بــوجهني مــن نَبــأِ  ، ِمــن َملَجــأٍ  ، َحَمــأٍ 

ــِا ( ، )املــال –املــِال (اهلمــزة واليــاء ووجــٌه رمســي وهــو إبــداهلا ألفــاً   –َمحــِا ( ، )النبــا –النب
 .)نبا -نباِ ( ، )ملجا –ملجِا ( ، )محا
 ون اهلمزُة مكسورًة من دون كرسي وقبلها ساكٌن صحيح مثل أن تك -٨
 ِبَـــيَن المـــْرء إســـقاُط اهلمـــزِة ونقـــُل   :يف البقـــرة واألنفـــال فيوقـــف عليهـــا بـــوجهني ومهـــا

 .رَّْوم قياساً وباإلسكان من دون نقل رمساً كسرتا إ  الراء مَع اإلسكاِن وال
يف  وءٍ رُ قـُـ ، ا واو سـاكنة زائـدةقبلهـو أن تكون اهلمزة مكسـورة مـن دوِن كرِسـيِّ  -٩

الــــواِو األوَّل يف الثــــاين مــــَع  وإدغــــامُ  ، إبــــداُهلا واواً  :فيوقــــف عليهــــا بــــوجهني؛ســــورة البقرة
  .)قـُُروّ (اإلسكان والرَّْوم 
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  ، أصـــــلّي مـــــدِّيقبلهـــــا واو ســـــاكن و أن تكـــــوَن اهلمـــــزُة مفتوحـــــة مـــــن دوِن كرِســـــي   -١٠
 َالسُّوءَ  ، ُسوءوإدغـاُم الـواِو  ، إبـداُل اهلمـزِة فيِهمـا واواً  :وجهني مهافيوقف عليها ب ؛

ــوّ  ، ُســوّ (األوَِّل يف الثــاين مــَع اإلســكان  ُمثَّ إســقاُط اهلمــزِة ونقــُل حركتهــا إ  الــواِو  ؛)السُّ
  .)السُّوْ  ، ُسوْ (مع اإلسكان 

 ، تـَبُـــوأَ  قبلهـــا واو ســـاكن أصـــِلّي مـــديّ و أن تكـــون اهلمـــزة مفتوحـــًة علـــى ألـــٍف  -١١
َوإدَغــام الــَواِو األوِل يف  ، إبــداُل اهلمــَزِة فيِهمــا َواواً  :فُيوقَــف عليهــا بــوجهني مهــا َيُســوأَ لِ 

ــــوّ (الثــــاين مــــَع اإلســــَكاِن  ُمث إســــَقاُط اهلَمــــَزِة َونَقــــُل َحرََكِتَهــــا إ  الــــواِو مــــع ، )لَِيُســــوّ  ، تـَبـُ
 .)لَِيُسوْ  ، تـَبـُوْ (اإلسَكاِن 

 :مثـلُ  ، قَبَلَهـا يَـاء َسـاِكن أصـلي َمـديّ و دون كرسّي  أن تكوَن اهلمَزُة مفتوحًة من -١٢
 ََتِفيءَ  ، ِجيءَ  ، ِسيء َوإدغـاِم اليـاِء األوِل  ، إبـداهلَا يَـاءً  :فُيوقف عليها بوجهني مها

مث إسـقاُط اهلمـزِة ونقـُل َحرََكتهـا إ  اليَـاِء  )  َتِفـيّ  ، ِجـيّ  ، ِسيّ (يف الثاين مع اإلسَكاِن 
  )َتِفيْ  ، ِجيْ  ، ِسيْ (مع اإلسكاِن 

 ، بِـــــآل عمــــــران ِمــــــْلءُ أن تكـــــون اهلمـــــزُة مضـــــمومًة وقبلهــــــا ســـــاكن صـــــحيح  -١٣
 ُِدْفء بالنحـــل ،  ُيَنظُـــْر المـــْرء بالنبـــأ ،  ُيَِفـــرُّ الَمـــْرء  بعـــبس ٌِمـــنُهْم ُجـــْزء 

لهــا بإســقاُط اهلَمــَزِة َونَقــُل َحرَكتَهــا إ  الســاكن قب :فيوقــف عليهــا بثالثــِة أوُجــهٍ . .بــاحلجر
 .َمع اإلسكاِن والروم واإلمشام قياساً وبإسقاِط اهلمزِة مع سكوِن ما قبلها رمساً 

 :أن تكـــــون اهلمـــــزُة مضـــــمومًة مـــــن دون كرســـــّي وقبلهـــــا يـــــاًء ســـــاكنًة زائـــــدة مثـــــل -١٤
 ٌالنســـيءُ  ، بَـــِريء  ٍوإدغـــام اليـــاِء  ، بِإبـــداِل اهلمـــَزِة يـــاءً  :فيوقـــف عليهـــا بثالثـــِة أوجـــه

 )النسيّ  ، بَرِيّ ( والروِم واإلمشام  ، مع اإلسكاناألوِل يف الثاين 
 ، َشـآءَ  ، َجـآءَ  ، أَضـآءَ  ، أن تكون اهلمزُة مفتوحًة من دون كرسّي وقبلها ألـف -١٥

  :فيوقف عليها بثالثِة أوجٍه وهي الدمآءَ 
 .)الدَما ، َشا ، َجا ، أَضا(إبداُل اهلمزِة ألفاً مع القصر والتوسط والطول يف املدِّ 

 ، على وجِه من رمسها باليـاِء بعـَد فَـتحٍ أن تكون اهلمزُة مكسورًة مرسومًة على ياٍء  -١٦
ــائِ  :مثــلُ  وجهــاِن قياســّياِن  :فيوقــف عليهــا بأربعــِة أوجــهٍ  باألنعــام المرســلين ِمــن نّب
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إبـــداهلا يـــاًء مـــع  :ووجهـــاِن رمســـاً ومهـــا ، وإبـــداهلا ألفـــاً  ، ومهـــا تســـهيلها بـــَني اهلمـــَزِة واليـــاءِ 
 .سكاِن والروماإل
ِلُكـلِّ  :أن تكون اهلمزُة مكسورًة مرسـومًة علـى يـاٍء وقبلهـا حـرف مكسـور مثـل -١٧

وجهــــاِن قياســــيان ومهــــا  :فــــالوقف عليهــــا يكــــون بأربعــــِة أوجــــهٍ   مــــن َشــــاطئِ  ، ٱمــــِرئٍ 
 )شــاطي -شــاطِى  ، امــري –امــرِى (وإبــداهلا يــاًء ســاكنًة  ، تســهيلها بــني اهلمــزِة واليــاءِ 

 .إبداهلا ياًء ساكنًة مث رومها فصارت ثالثُة أوجٍه أداًء وأربعًة تقديراً  :اً ومهاووجهاِن رمس
كأمثـــال أن تكـــوَن اهلمـــزُة مكســـورًة مرســـومًة علـــى واٍو وقبلهـــا حـــرف مضـــموم  -١٨

يف احلج وفاطر لَـَدى َجرَهـا بقـراَءة َمحـزة فـالوقف عليهـا  َوُلْؤُلؤٍ  ، يف الواقعة اللؤُلؤِ 
إبـــداهلا واواً  ، تســـهيلها مـــا بـــَني اهلمـــزِة واليـــاءِ  :أوجـــٍه وجَهـــاِن قياســـاً ومهـــايكـــوُن بِأربعـــِة 

إبـداهلا واواً ســاكنًة مث  :ووجهـاِن َرمسـاً ومهـا ، )ولولــو -ولـوِ   ، اللولـو –اللـوِ  (َسـاِكَنًة 
رومهــا فصــارت ثالثــُة أوجــٍه أداًء وأربعــًة تقــديراً مــع مالحظــة إبــداُل اهلمــزِة األو  واواً يف 

  .األوجِه األربعةِ 
مكســورًة مــن دوِن ُكرســّي وقبلهــا واٍو ســاكٍن أصــلي  مــدّي مثــل أن تكــون اهلمــزُة  -١٩
 ٍمـــن ُســـوءٍ  ، ِبُســـوء  أو أن تكـــون اهلمـــزُة مكســـورًة مـــن دوِن ُكرســـي  وقبلهـــا واِو لـــٍني

فيوقـف  السَّـْوءِ  َمثَـلُ  ، ظَـنَّ السَّـْوءِ  ، ٱْمـَرَأ َسـْوءٍ  ، دآِئَرُة السَّْوءِ ساكٍن أصلي  مثـل 
وإدغاُم الواِو األوِل يف الثاين مـع اإلسـكان  ، إبداُل اهلمزِة واواً  :عليها بأربعِة أوُجٍه وهي

مث إســـقاُط اهلمـــزِة ونقـــُل َحرَكِتهـــا إ  الـــواِو مـــع اإلســـكاِن  )الســـوّ  ، ســـوّ  ، بســـوّ (والـــروم 
 .)السو ، سو ، بسو(والروِم 
 َشيءٍ ِن كرسي  وقبلها ياِء لٍني ساكٍن أصلي  أن تكون اهلمزُة مكسورٍة من دو  -٢٠
  :فالوقف عليها يكوُن بأربعِة أوجٍه وهي. .الرور
 )شيّ (وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين مع اإلسكاِن والروِم إبداهلا ياٍء  -٢و١
 .)شي(مث إسقاُط اهلمَزِة ونقُل حركتَها إ  الياِء مع اإلسكاِن والروِم  -٤و٣
ُهّن َكـأنـَّ   ، إِن ٱْمـُرؤٌ  :كون اهلمزُة مضمومًة مرسومًة على واٍو بعَد ضـٍم مثـلأن ت -٢١

 ، وجهـــاِن قياســـاً ومهـــا إبـــداُل اهلمـــزِة واواً ســـاكنةً  :فيوقـــف عليهـــا خبمســـِة أوجـــهٍ  ُلْؤلُـــؤٌ 
 :وثالثـــُة أوجـــٍه رمســـاً وهـــي، )لولـــوُ  -لولـــو  ، امـــر –امـــرو (وتســـهيلها بـــَني اهلمـــزِة والـــواِو 



۲۳ 

فصـارت أربعـة أوجـٍه أداًء وَمخسـة تقـديراً مـع  ، واإلمشـامِ  واً مـَع اإلسـكاِن والـرومِ إبداهلا وا
 .مالحظِة إبدال اهلمزة األو  واواً يف األوجِه كلها

حيـــُث  يـَْبـــَدؤُ  :أن تكـــون اهلمـــزُة مضـــمومًة مرســـومًة علـــى واٍو بعـــَد فـــتٍح مثـــل -٢٢
كالمهــا   ال َتْظَمــُؤاْ  ، أتـَوَّكــُؤاْ  ، بالنحــل يـَتَـَفيّـــُؤاْ  ، يف يوســف اتـَْفتَـــؤُ  ، وقعــت
ــــــْدَرُؤاْ  ، يف طــــــه ــــــُؤاْ  ، يف النــــــور َي  ، يف الزخــــــرف يـَُنّشــــــُؤاْ  ، يف الفرقــــــان يَعبَـ
 ْيـَُنبّـــــُؤا يف القيامــــة ،  ْنـَبَـــــُؤا  ٍويف ص ، ويف إبــــراهيم والتغــــابن ، يف التوبــــة خبلــــف ، 
 ْالَمَلــــُؤا فيوقــــف علــــى اهلمــــزُة يف كــــل هــــذه . .وثالثــــٌة يف النمــــل فــــاألول يف املــــؤمنني

 ، وإبــداهلا ألفــاً  ، تســهيلها بــني اهلمــزِة والــواو: وجهــاِن قياســاً ومهــا :األمثلــة خبمســِة أوجــهٍ 
 .إبداهلا واواً مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ  :وثالثٌة رمساً وهي

 :أن تكون اهلمزُة مضمومًة مرسومًة على ياٍء وقبلها حرف صـحيح مكسـور مثـل -٢٣
 ُـــوِّئُ  ، أُبـــرِّئُ  ، أبـــِرئُ  ، تُبـــرئُ  ، يُبـــِدئُ  ، َيســـتهزئ  المكـــرُ  ، يُنِشـــئُ  ، البـــاِرئُ  ، تـُبَـ

 ، وجهـاِن قياسـاً ومهـا تسـهيلها بـني اهلمـزِة والـواوِ  :فيوقـف عليهـا خبمسـة أوجـهٍ  السَّّيءُ 
واإلمشـاِم إبـداهلا يـاًء مـع اإلسـكاِن والـروِم  :وثالثـُة أوجـٍه رمسـاً وهـي ، وإبداهلا ياًء سـاكنةً 

 .فصارت أربعُة أوجٍه أداًء ومخسة تقديراً 
 :أن تكـــــون اهلمـــــزُة مضـــــمومًة أو مكســـــورًة مـــــن دون كرســـــي وقبلهـــــا ألِـــــٌف مثـــــل -٢٤
 ُالِبغَـآءِ  ، من السََّمآءِ  ، َيَشآءُ  ، الُسَفَهآء  ٍ٣و٢و١ :فيوقـف عليهـا خبمسـِة أوجـه- 

 ، إبداهلا ألفاً مع الطوِل والتوسِط والقصِر يف املدِّ 
ــــني اهلمــــزِة وحــــرف املــــدِّ الــــانِس حلركتهــــا مــــع -٥و٤ ــــه تســــهيلها ب ــــروم وعلي الطــــوِل  ال

 .والقصرِ 
 :أن تكـــون اهلمـــزُة مضـــمومًة دون كرســـّي وقبلهــــا واٍو ســـاكٍن أصـــلي مـــدي مثــــل -٢٥
 ُلَتَـُنوأُ  ، السُّوءُ  ، ُسوء فيوقف عليها بستِة أوجٍه وهي:  
 .ألوِل يف الثاين مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ وإدغاُم الواِو ا ، إبداهلا واواً  -٣و٢و١
 .مث إسقاُط اهلمزِة ونقُل حركتها إ  الواِو مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ  -٦و٥و٤
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 :أن تكون اهلمزُة مضـمومًة مـن دوِن كرسـي  وقبلهـا يـاٍء سـاكٍن أصـلي مـدي مثـل -٢٦
 ُُيِضيءُ  ، المِسيء   كرسي وقبلها ياِء لٍني سـاكٍن أو تكوُن اهلمزُة مضمومًة من دوِن

 :فيوقف على هاتني اهلمزتِني بستِة أوجٍه وهي َشيءٌ  :أصلي مثل
 .وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ  ، إبداهلا ياءً  -٣و٢و١
 .إسقاُط اهلمزِة ونقُل حركتها إ  الياِء مع اإلسكان والروِم واإلمشام -٦و٥و٤
ـــاِئ  :تكـــون اهلمـــزة مكســـورة مرســـومًة علـــى يـــاٍء وقبلهـــا ألـــٍف مثـــلأن  -٢٧ مـــن تِْلَق

 ِلَقـائِ  ، بِِلَقائِ  ، يف النحل َوإيَتآئِ  ، بطه ئِ من َءانَآ ، يف يونس نفسي
إبــداهلا ألفــاً مــع  -٣و٢و١ :مخســة قياســاً وهــي :فيوقــف عليهــا بتســعِة أوجــهٍ . .يف الــرومِ 

 .الطوِل والتوسِط والقصرِ 
 .تسهيلها بَني اهلمزِة والياء مع الطوِل والقصرِ  -٥و٤

مث رومهـــا مــــع  ، إبــــداهلا يـــاًء ســــاكنًة مـــع الطــــوِل والتوســـِط والقصــــرِ  :وأربعـــٌة رمســــاً وهـــي
  .القصرِ 
 :أن تكــــون اهلمــــزُة مضــــمومًة مرســــومًة علــــى واٍو قبلهــــا ألــــٌف حمذوفــــٌة خطــــاً مثــــل -٢٨
 َُٰؤاْ َجز و  ، ويف الزمـر والشـورى واحلشـر ، يف املوضـعني األولـِني مـن املائـدة ُؤاْ أنبٰـَـ 

 ، يف الـــــــروم ُؤاْ َنَشـــــٰـــ  ، يف األنعـــــــاِم والشـــــــورى ُؤاْ ُشرََكـــــٰـــ  ، يف األنعـــــــاِم والشـــــــعراء
 ُؤاْ ُعَلَمٰــــ يف فـــاطر ،  ُؤاْ ُدَعٰــــ يف غـــافر ،  ُؤاْ البَـَلٰــــ يف الصـــافات ،  ٰــــ يف  ُؤاْ بـََل

فالوقف عليها يكوُن باثين عشر وجهاً مخسة قياساً . .يف املمتحنة ُؤاْ بـَُرءَٰ  ، الدخان
  :وهي
 .إبداهلا ألفاً مع الطوِل والتوسِط والقصرِ  -٣و٢و١
 .تسهيلها مع الطوِل والقصرِ  -٥و٤

 ، إبداهلا واواً مع الطوِل والتوسِط والقصِر علـى أ�ـا عـارض -٣و٢و١ :وسبعٌة رمساً هي
 مث  ، قصرِ اإلمشاِم مع الطوِل والتوسِط وال -٦و٥و٤مث 
           .روُم الواِو مع قصر األلفِ  -٧
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 :حكُم بعِض الهَمَزات في الكِلماِت التالية وقفاً 
              .)أِفَدة(أسَقَط محزُة اهلمزَة َونقَل َحركتها إ  الفاِء  /أْفِئَدة  -أ

ــــَدة  -ب ٍل منُهمــــا فيهــــا َوجَهــــاِن النقــــُل َوالســــكت يف اهلمــــزِة األو  وعلــــى كــــ/ َواألْفِئ
 .)أِفَدةسوالْ  - واَلِفَدة( :إسقاُط اهلمزِة الثانِية ونقُل حركتها إ  الفاءِ 

حّقــَق اهلمــزَة بعــد الــواِو َوَســّهلها َوأســقَط اهلمــزَة الثانيــة ونقــَل حرَكتهــا إ  / َوأْفئِــَدة  -ج
 .)َواَِفَدة –َوأِفَدة ( :الفاءِ 

 :رِة أوُجهٍ وقَف عليها محزُة ِبعشَ / ُقْل أُؤنـَّبُئُكم  -د
 حتقيُق اهلمزِة األو  والثانِية وتسِهيل الثالثة ما بني اهلمزِة والواو  -١
  .حتقيُق اهلمزِة األو  والثانِية وإبداُل الثالثة يَاًء مضُمومة -٢
 حتقيُق اهلمزِة األو  َوتسِهيُل الثانية َوالثالِثة  -٣
 .ال الثالثِة يَاءً حتقيُق اهلمزِة األو  َوتسِهيُل الثانية َوإبد -٤
 األربعة السكُت يف اهلمزِة األو  مَع هذِه األوُجِه ) ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥(
 .َوتسِهيُل اهلمزِة الثانية والثالثةإسَقاُط اهلمزِة األو  ونقُل حركتها إ  الالم  -٩
 .إسقاُط اهلمزِة األو  ونقُل حركتها إ  الالم وتسهيُل الثانِية َوإبداُل الثالثة -١٠

 :وقَف عليها محزُة ِبستِة أوُجهٍ / هـ األعَدآَء 
إسَقاُط اهلمزِة األو  ونقُل حركتها إ  الالِم َوإبـداُل الثانيـة مـع طـوِل األلـِف  -٣و٢و١

 .وتوسطه َوَقصره
 .السكُت يف اهلمزِة األو  َوإبداُل الثانية مع مراتب املد الثالث -٦و٥و٤
مث إبــداُهلا واواً مــَع واواً َســاكنًة وتســهيُل اهلمــزِة الثانيــة  بإبــداُل اهلمــزِة األو / اللْؤلــُؤ  -م

 .اإلسَكان والروم واإلمشَام
 .)لَوالو ( :مفتوحةً مزِة الثانية واواً بإبداُل اهلمزِة األو  واواً َساِكنًة َوإبداُل اهل/ ُلْؤُلؤاً  -ل
ـــــِؤ  -ي ـــــاِكنًة وبِتســـــِهيِل ال/ اللْؤل ـــــداُل اهلمـــــزِة األو  واواً َس ـــــداهلا واواً مـــــَع بإب ـــــة َوإب ثاني

 .اإلسَكاُن والروم
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َ
ع مثـــــــل  ْطـــــــالقَ  مـــــــزةِ املبـــــــدوءة بَ  مـــــــةِ لِ مـــــــع الكَ  عريـــــــفِ ود أل التَّ وُجـــــــ: ول هـــــــو وُصـــــــامل
األرض ،اإلنسان،اُألخرى. 
 ــــن يَــــأَ : ول هــــو واملفُصــــ  كلمــــةِ ال يف أولِ  األو  واهلمــــزةُ  الكلمــــةِ  اكن يف آخــــرِ أيت السَّ

 .من أَياٍم ُأخر ،أيمانكم لكتمالثانية حنو 
  َقِ النَّ : ا ومهَُ  ول بوجهنيِ على املوصُ  قف محزةُ ي 

ُ
وله وصًال . تُ كْ السَّ  م ، ُمثَّ دَّ قَ ل وهو امل

 .الده خلَ مِ دَ وعَ  كتُ ف ، والسَّ لَ كت قوًال واحداً عن خَ السَّ 
  ،والسكت خللف وجه ثالثوأما املفصول فيوقف عليه بالنقل والتحقيق حلمزة. 

ـــــ حقيـــــق خلـــــالد التَّ : ف عليـــــه بـــــوجهنييوقَـــــمجـــــٍع ف ول مـــــيمِ اكن يف املفُصـــــوإذا كـــــان السَّ
 َعَليُكْم ِأنِفسُكمكت خللف والتحقيق والسَّ 



  :ووقف القارئ على الثاني فلهإذا سبَق الموصول المفصول  -أ
ــان بالســكِت يف املوصــول لكــٍل مــن خلــٍف وخــالدٍ تــأخُري الســك  ، ِت يف املفصــوِل واإلتَي

مث العطـــــُف بالســـــكت يف املفصـــــوِل  ، مث العطـــــُف بعـــــدِم الســـــكِت يف املوصـــــوِل خلـــــالدٍ 
 :كقوله تعا   ، واملوصوِل خللفٍ 

 ِيمٌ اٌب أَلِ ْم َعذَ َلن َيُضرُّوْا الّلَه َشْيئاً َولهُ  بِاِإليَمانِ نَّ الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا اْلُكْفَر إ 
 :ووقف القارئ على الثانيإذا سبَق المفصول الموصول  -ب

 :ففيه أربعة أوجه  وكم أرسلنا من نبي في األولين :كقوله تعا 
 .ول كت يف املوصُ عدُم السكِت يف املفصول وعليه النقل والسَّ  ٢-١
 .ول كت يف املوصُ قل والسَّ املفصول وعليه النَّ كُت يف السَّ  ٤-٣
 :إذا كان في المقطِع مفصوالِن فأكثر ووقفنا على األخير ففيه أربعة أوجهٍ  -ج

 .عدُم السكِت فيهما مجيعاً حلمزة/ األول 
 .عدُم السكِت يف األول والنقُل يف األخري حلمزةَ / الثاين 
 .السكُت يف األوِل والنقُل يف األخِري خللٍف وحده/ الثالث 
 .ألخِري خللٍف وحدهالسكُت يف األوِل وا/ الرابع 



۲۷ 

ٌة مِّْن أَيَّ ضاً َأْو َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِي  :كقوله تعا   .ر اٍم ُأخَ َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
 :ِن ووقف القارئ على الثانيإذا كان في المقطِع موصوال -د

الســــكُت يف األوِل والنقــــُل والســــكُت يف الثــــاين لكــــٍل مــــن خلــــٍف وخــــالد وهــــو الوجــــُه 
والوجه الثاين خلالٍد وحدُه هو عـدُم السـكِت يف األوِل والنقـُل فقـط يف  ، الوِحيد خللفٍ 

 .باألفِق األعلى َوهوَ  :كقوله تعا   ، الثاين


 ٌهذا شيء ، ٍخاِلُق كلِّ شيء ًعن نفٍس شيئا.
قفــاً النقــل واإلدغــام وعلــى كــل ففيهــا الســكت وصــًال خبلــف عــن خــالد؛ يف املرفوعــة و 

، َشـــّي  ُ شـــيُ ،  ،شـــي، شـــيُ (منهمـــا الـــروم واإلمشـــام واإلســـكان  ، والـــروم ) شـــّي، شـــيُّ
ـــيس يف املنصـــوبة إال ) ◌ِ   ، َشـــيّ شـــي، شـــيِ ، شـــّي، شـــيِّ (واإلســـكان يف الـــرورة  ، ول

 .وذلك حلمزة براوييه. )شيا،شيَّا(النقل واإلدغام 


 .من دوِن غنةٍ  دَغم خلٌف النوَن بالواِو والياءِ أ
 .وسائر أحكام النون الساكنة والتنوين كحفصٍ  



ــا أشــد مــنهم بطشــاً ومضــى قولــه تعــا   : يف املوصــول املســبوق بالغنــة حنــو  فأهلكن
 :أربعة أوجه  مثل األولين

 .لك خللف عدم الغنة مع النقل والسكت وذ ٢-١
 .مث الغنة مع النقل والسكت وذلك خلالد  ٤-٣

الذي جعل لكم األرض مهدًا وجعل لكم وإذا سبق املوصول الغنة حنو قوله تعا   
  ففيها ثالثة أوجه: 
 .كت يف املوصول مع عدم الغنة خللف السَّ  -١
 .كت يف املوصول مع الغنة خلالد السَّ  -٢
 .الغنة خلالد كت يف املوصول مععدم السَّ  -٣



۲۸ 



وفي األرض :  إذا اجتمع املوصول واملفصول والغنة يف مقطع واحد حنو قوله تعا 
أربعة أوجه حلمزة وجهان خللف ففيها  قطع متجاوراٌت وجناٌت من أعناٍب وزرٍع 

 .ووجهان خلالد
 .عدم السكت يف املفصول خللفكت يف املوصول مع عدم الغنة و السَّ  -١
 .كت يف املوصول واملفصول مع عدم الغنة وجه ثاٍن خللفالسَّ  -٢
 .كت يف املوصول مع الغنة وعدم السكت يف املفصول خلالدالسَّ  -٣
 .كت يف املوصول واملفصول مع الغنةخلالدعدم السَّ  -٤



نقِلبــة َوِهــي ِإ  الَيــاِء أَقْـــَرب،  ،اءِ َوهــي َلفــٌظ مــا بــَني األلــِف َوالَيــ
ُ
عــِن وتكــوُن يف األلــِف امل

رُسومِة با
َ
 .ويف الفعِل ِبزِيادة تاِء الفاِعِل إلَيه ، الياِء أو امل

  :أمثلُة األلِف املماِل يف االسمِ 
 اهلَويان  ← َوىهَ الْ   ، الّنجِويان  ← الّنجَوى   ،  اهلَُديان  ← ُهَدىالْ 
  .قيانالتُ  ← َقىتَـ الْ 

  :أمثلتُه يف الفعل
 يُت دَ ه ← ىدهَ   ، اسَتويُت  ← استَـَوى  ، اشتَـَريُت  ← اشتَـَرى
  مالُة يف االسِم املنَتهي بِألِف التأنِيث املقصوَرِة

ُ
 وتُعرُف األلِف امل

  ِسيَما –الدنَيا  –أخَرى  –إحَدى            
  الرُّباِعيــة ُمثّلثــة  )ِفعلــى –َفعلــى  –فُعلــى (َوتكــوُن يف االســِم املؤنــث الــذي علــى وزِن

  :الفاِء مثلُ 
 ِذكَرى   –ِضيَزى  –َتقَوى  –َموَتى  –ُقصوى  –ُحسنى 

 ال علـى وزِن ِفِ◌عـا  اخلُماسّي  )َفعا  –فـَُعا  (الِذي على وزِن وتكوُن يف االسِم
 :مثلُ  ]ألنُه ليَس موجوداً يف الُقرَءان[

كيفما كانت )خطايا(َوُيسَتثىن كلمة  الَحوايا –يَتامى  -ُكَسالى   –َسارى أُ 

  ِقُصورة مثلُ  وتكوُن اإلمالَة يف اسِم االسِتفهاِم املرُسوِم بِاأللف
َ
 :امل



۲۹ 

 .االسِتفَهاِمية أّنى –متى  –َعسى  –بَلى 
  ُوتكوُن يف الكِلمِة املرُسومِة أِلفها بِالَياِء مثل: 
 أعلى  ، أقَصى  ، أوفى  ، أدَنى  :ما كاَن على وزِن أفَعل كـ) أ(
 َمثوى  –مأوى  :ما كاَن مصدراً ِميمياً مثلُ ) ب(

 .)على حىت –إ  (إذا ُوقَف عليها و }َلدى الباب {َوُيسَتثىن مما ُرِسم بِالياِء 
  األلِف اليت أصُلها واواً مثلُ َوال إمالَة يف:  

حيــُث أصــُل األلــِف فيهــا واواً " عــال يف األرض" علــى مــن قولــه تعــا   –جنــى  –زكــى 
 فَإذا زِيَد الثالثّي حتّول إ  يَاٍء مثُل ) عَلوتُ  –جنوُت (مثُل 

 َدنى -اسَتعلى  – نَجى –أنجى          
  نّسقِة بِالواِو وهي اليت يف سوَرِة الـنجِم مـن قولـه تعـا   }أحيا  {َوُمتاُل ألُف

ُ
وأنّـُه " امل

 .)فأحياكم( :وال ُمياُل غريها مثل" هَو أَماَت َوأحَيا 
 َُوإذا ُوِصلت األلُف املمالُة ِبَساكٍن فال إمالَة فيها مثل: 
  .ِذكَرى الدار ، الُقرى الّتي  ، َترى الّشمس  ، ُموَسى الِكتاب  ، يسى ابُن مريمعِ 

 :وََكذلَك لو َكاَن األلُف ُمنّوناً فال إمالَة فيِه َوصًال مثلُ 
 ُضحًى فَتولى  ، ُسدًى ألم  ، ُمسمًى عنده   ، ُهدًى للُمتِقين 

                                                                                                                                                                :َوال إمالَة في الكلمات التالية
حــّق  –حميــاهم  –م خطــا يــاه -َخطايــاكم  –َخطايانــا  –َمرضــاة  –الرؤيَــا  –ُرؤيَــاي 
 –عصـاين  –أنسـاين  –فهـي ممالـة ) قَـد(بِــ أما اليت ليسـت مسـبوقةً "قد َهداين  –تقاته 

 .دحاها –سجى  –طحاها  –تالها  –َءاتَاين  –َوأوصاين 
 :َوُتماُل الكلمات التالية وهي واويًة أصالً 

) يوسـف(ُرؤيَـاك  –) الـنجم(الُقوى –) حيث وقع(الربا  –)الضحى(والضحى )الشمس(َوضحاها 

  –) النور(كاة مش –) األنعام(حمياي  – )يوسف(مثواي  –
 .)طه ، البقرة(هداي 

  طــــه (أمــــاَل ُرؤوس اآلي املنَتِهيــــة بِــــاأللِف عــــدا مــــد الِعــــوض منهــــا وذلــــك يف ســــوَريت
 :ِبدءاً من قوله تعا َواألربع اآليات من سوريت املعارج  ، )والنجم



۳۰ 

كــآل إنهــا لظــى ،  ًمــن اآليــة  والعشــِر اآليــات األخــرية مــن ســورة القيامــة بــدءا فــال
َهــل أتــاك ورؤوس آيــات ســورة النازعــات بــدءاً مــن قولــه تعــا   ، ق وال َصــّلىصــدّ 

مل تنتهـي إال يف  إ  �اية السورة َسوآًء انتهت اآليـة باهلـاء واأللـِف أو  حِديُث موسى
وســورُة عــبس بــدءاً مــن اآليــة األو  وانتهــاًء باآليــة  ، َوألنعــامكم –دحاهــا كلمــيت 

ســورة األعلــى وأواخــر آيــات ســورة الشــمس إال الكلمــات العاشــرة وأواخــر اآليــات مــن 
  :التالية

واآليـات الثمـاين مـن سـورة  ، وآخر آيـات سـورة الليـل ، )فعقروها –طحاها  –تالها (
ولـــه تعـــا  واآليـــات التســـع مـــن ســـورة العلـــق بِـــدءاً مـــن ق ، )ســـجى(الضـــحى إال كلمـــة 

كآل إن اإلنسان ليطغى.  
  قوله تعا   يف األنفال من) رمى(وأمال ّرمى اهللا ولكن. 
  وضعيها بِاإلسراء من قوله تعـا  يف م) أعمى(وفهـو أعمـى هـذه فـي كـان ومـن 
 .أعمى األخرة في
  ء من قوله تعا  يف الشعرا) ترآءا(وامال الراَء يفالجمعان َترآءا. 
  راء وفصــلت ا باإلسـيف موضـعيه) نَئــا(وأمـال خلـٌف النـوَن واهلمـزَة واأللـَف مــن كلمـة

 .وأما خالٌد فقد أمال اهلمزَة واأللَف دوَن النوَن فيها ، بجانبه ونئامن قوله تعا  
  ســـورة األحـــزاب مـــن قولـــه تعـــا   يف) إنـــاه(وأمـــال محـــزُة األلـــَف يف َغيـــَر نَـــاِظريَن

  .إنَاه
  مــن قولــه تعــا ) ِكالمهــا(وأمــاَل األلــَف بعــد الــالِم يف: همــا أو كالهمــا فــال تقــل ل

 .يف سورة اإلسراء أفٍّ 
 وأماَل محزُة األلَف يف الكلمات التالية: 
يا َويَلَتى ءأِلُد َوأنا عجوز  بود- يا َحسَرتى على َما فـَّرطتبالزمر 
يا أَسَفى على يوُسف بيوسف. 
  من املاضي الثالثي يف الكلمات العشر التاليةَوأماَل األلَف: 
 .َوَقد َخاَب مِن افترىمثُل  ، َخاب -١



۳۱ 

 ، مــــَرأٌة َخافــــتوإِن ا ، َوَخــــاَف وعيــــدمثــــُل  ، خــــاف ومــــا أِضــــيَف إليهــــا -٢
خاُفوْا عليهم.  
 .انكحوا ما طَاَب لُكم مَن النسآءفمثُل  ، )طاب( -٣
 .ُم األرض ِبما رَُحبتاَقت عليِه◌ِ وضَ مثُل  ، )ضاقت( -٤
 .ِبهم ما َكانُوا به َيسَتهزُِءونوحاَق مثُل  ، )حاق( -٥
ـــــا زاغـــــوا أزاَغ اهللا مـــــا زاغ البصـــــر :مثـــــل ، ومـــــا أضـــــيَف إليهـــــا )زاغ( -٦  فلّم

وإذ ] ١٠[ويســــتثىن مــــن ذالــــك كلمــــة زاغ يف موضــــعيها يف األحــــزاب آيــــة  قُلــــوبـَُهم
 .أم زاغت] ٦٣[، ويف ص آيةزاغت

َجـآُءو علـى َقِميصـِه وَ  ، لقْد َجآءَكم ّموَسى مثل ، وما أضيَف إليها )جاء( -٧
َفـــإذا  ، حّتـــى إذا جآَءنَـــا ، مـــن بَعـــِد مـــا َجـــآَءُهم البيّـَنـــات ، بِـــدٍم َكـــِذب

 .تْـُهم الَحَسَنة قالوْا لَنا هذهَجآءَ 
 .إال ما َشآَء اهللامثُل  ، )َشاء( -٨
ـَزادتْـُهم ، َوزاَدُه َبسَطَة في العلِم َوالِجسـم مثـلُ  ، يهاوما أِضيَف إل )زَاد( -٩  فـَ

 .إيَماناً 
طففني بْل رَان على قلوِبهممثُل  ، )ران( -١٠

ُ
 .بِامل

  يف ) َءاتِيـــك(َواأللـــَف يف  ، يف النســـاء) ِضـــعافاً (َوأمـــاَل خلـــٌف األلـــَف بعـــَد الَعـــني يف
أنـا َءاتِيـَك بـِه قَبـَل  ، َم ِمـن مَقاِمـكأنا َءاتيك به قبَل أن تُقـو  :موِضعيها بالنمل

 .َوأما خالٍد فَلُه فيها اِخلالُف فتحاً َوإماَلةً  ، قوًال واِحداً  أن َيرَتّد إليَك َطرُفك
  اكٌن َسواًء كانت اليت ليس بعدها سَ ) رءا(َوأماَل محزُة الراَء واهلمزَة واأللَف من كلمة

َوإَذا رَءاَك  ، فلّما رَءاهـا َتهتَـزمثل َلًة ِبضمٍري أو ُمتصِ  ، رءا كوكباً ُجمّردًة مثل 
 .َفرَءاُه َحسناً  ،الذين كفُروا

  إذا وقَعت قبَل الَساكِن املقُصور مثلُ ) رءا(وأماَل الرّاَء وحدها يف: 
 رءا الذين –رءا الّشمس  –رَءا الَقمر ،  وال إمالَة فيها إذا كانت متِصلًة بسـاكٍن

  .رأيت –رأوهم  –أتُه ر  :متصٍل مثلُ 



۳۲ 

  مثــلُ ) أدراكــم –أدراك (وأمــاَل األلــَف مــَع الــرّاِء مــن: ومــآ أدراَك ماِهيــه ،  وآل
 .أدراكم به
 َوأمال األلَف يف فواِتِح بعِض السور وهي: 
يف ســـورة يـــونس وهـــود ويوســـف  الــــرمـــن قولـــه تعـــا  ) الـــرا(يف هجـــاء  األلـــفَ  -١

  .يف الرعد رالـمتعا  ومن قوله  ، وإبراهيم واحلجر
ومـــن قولـــه تعـــا   ، يف ســـورة طـــه طــــهمـــن قولـــه تعـــا  ) طـــا(لـــف يف هجـــاء األ -٢
طسم ومن قوله تعا   ، يف الشعراء والقصصطس يف النمل. 
 .كهيعص، يسمن قوله تعا  ) يا( األلِف يف هجاء -٣
 .طه:من قوله تعا ) ها(األلف _ ٤
 ، اجلاثيـة  ، الـدخان ، الزخـرف ، يف الشـورى حـم:تعا  من قوله) حا(األلف _ ٥

   .األحقاف


 .برَ قْـ أَ  حِ تْ ة وإ  الفَ الَ لفٌظ َما َبَني الَفْتِح واإلمَ : التقليُل هو 
  ية الِ التَّ  اتُ مَ لِ الكَ زُة محَْ  لَ لَّ قَـ:التوراة  َتْ عَ وقَـ  يثُ ح. 

 . روأحلواْ قومهم دار البوا:يف قوله تعا  البوار
  )القهارِ ( ويف

َ
 . هللا الواحد القهارِ  :تعا يف قوله ا عيهَ وضِ يف مَ ورة جرُ امل

 -القــــرارِ  -ألبــــرارِ ا -األشــــرارِ  :مثــــلائني الــــرورة اآلخــــر الــــرَّ  األلــــف يف ذاتِ  لَ لَّــــقَـ وَ 
 .قرارٍ 



وله يف الراءات  ، كحفصٍ   ال يُغّلُظ محزَة الالَم إال يف لفظ اجلاللِة غِري املسبوقِة بالكسرِ 
 .ما حلفٍص أيضاً فيها









۳۳ 



وأشـــم خلـــف صـــاد . أشـــم محـــزة الصـــاد زايـــاً يف كلمـــة الصـــراط األو  يف ســـورة الفاحتـــة 
 :الصراط يف مجيع مواضعها يف القرآن سواء كانت معرفة أم منكرة مثل 

 )ـراط الذينزصـ(  صراط الذين) أ
صراطاً مستقيما  )ـراطاً مستقيماً زصـ( 
إ  صراط مستقيم   )ـراط مستقيمزإ  صـ( 
 يصراطوأن هذا   )ـراطيزوأن هذا صـ( 
صراطك املستقيم   )ـراطك املستقيمزصـ( 
صراط اهللا الذين له   )ـراط اهللا الذي لهزصـ( 
اهدنا الصراط   )ـراطزاهدنا الصـ( 
نــــت ســــاكنة قبــــل الــــدال املفتوحــــة أو املضــــمومة أو وأشــــم محــــزة الصــــاد زايــــاً إذا كا) ب

 الرِّعـــــاء  رَ دِ ْصـــــيُ ،  )ُــــــدَ زْصــــــفَا( ُدَ اْصـــــفَ ،  )ــــــَدقُ زَأْصــــــ( أَّْصـــــَدقُ  املكســـــورة
 .  )ـُدُر الناَُّس◌ُ زَيْصـ(  النَّاسُ  َيصُدرُ ،   )ـِدَر الرِّعاءُ زُيْصـ(
ـــــــزَ َمحْـــــــ مَ َشـــــــمـــــــا أَ كَ ) ج  املصـــــــيطرونلمـــــــيت اد زايـــــــاً خبلـــــــف عـــــــن خـــــــالد يف كة الصَّ
 .)ـيِطرزِمبَُصـ( مبصيطر،  )ـيطرونزاملَصـ(



 :التاليةَعَشر يف الكلمات  الياَء يف مواضعها اخلمَسةَ  أسكَن محزةُ 
ــ مثــُلً◌  ، حيثمــا وقعــتســواًء كــان بعــدها مهــزٌة أو ال ) معــيَ ( -١ ــن َتخُرجــوا ق ل ّل

 .معْي أبداً وَلن تُقاتِلوا معْي عدواً 
 .إليك يديْ  بباسطٍ يف سورة املائدة من قوله تعا   )َيدَي إليك( -٢
 .وأمْي إَلهيِن من دوِن اهللا  يف سورة املائدة من قوله تعا )َوأمَي إهلَِني( -٣
 .اهللاإن أجرْي إال على يف مجيع مواضعها مثُل  )أجرَي إال( -٤
قـاَل ال هـذه حفصـاً مـن قولـه تعـا   البقـرة موافقـاً يفسورة يف  )َعهِدْي الظاملني( -٥

 .يناُل عهدْي الظالمين
  :املواضع التاليةيف ) َعبادي( -٦



۳٤ 

 .الذين ءامنوا قل لعباديْ من قوله تعا   سورة إبراهيم-
 .الشكور عباديْ : ويف سورة سبأ من قوله تعا  -
 .عبادْي الصالحونويف سورة األنبياء -
 الذين ءامنوا يا عباديْ سورة العنكبوت  ويف النداء كقوله تعا  يف-
 .الذين أسرفوا قل يا عباديْ وسورة الزمر  -
 .ءاتانْي الكتابمن قوله تعا   يف سورة مرمي) ءاتاين( -٧
 .َسأصرف عن ءاياتيْ يف سورة األعراف من قوله تعا  ) ءايايت( -٨
 .هللا بضرإن أرادنْي اقوله تعا  يف سورة الزمر من ) أرادين( -٩
 .إن أهلكنْي اهللامن قوله تعا   يف سورة امللك) أهلكين( -١٠
 .حرم ربْي الفواحش يف سورة األعراف من قوله تعا  )ريب( -١١

 .ربْي الذي يحيي ويميتوله تعا  ويف سورة البقرة من ق
ويف  ، إنــي وجهــُت وجهــْي هللاان مــن قولــه تعــا  يف ســورة آل عمــر ) وجهــي( -١٢
 .إني وجهت وجهْي للذيقوله تعا  رة األنعام من سو 
 .بيتْي للطآئِفينيف مجيع مواضعها كقوله تعا  ) بييتْ ( -١٣
 .ما لْي ال أرى الهدهديف مجيع مواضعها كقوله تعا  ) يل( -١٤
نبيــاء ويف ســورة األ ، مســنْي الشــيطانيف ســورة ص مــن قولــه تعــا  ) مســين( -١٥

 .نْي الضرمسمن قوله تعا  
 



  أتمــــدوننأدغــــَم النــــوَن يف النــــوِن وزَاد يَــــاًء وصــــًال ووقفــــاً بعــــدها يف كلمــــة  -١
 ) أمتدوينّ (
 .وصًال ووقفاً بسورِة النملِ ) َءاتَاني( ۦ ءاتانحَذَف الياَء من كلمة  -٢
ْقفـاً َحـْذفـَُها مـع األوُجـه وْصـًال، َولَـه و ] ٤٠[إبـراهيم دعائيأَثـَْبَت َمحْزُة الَياَء يف  -٣

 .اَخلْمَسُة الِقياِسية يف اهلَْمَزة
 



۳٥ 

 
 

 




 الكلمات الفرشية

 القسم الثاني
 



۳٦ 



 .بداية الثمن األول والجزء األولالَحْمُد هللا َربِّ الَعاَلمين)١(اآلية 
   .)َمِلكِ (محزُة َحَذَف األِلَف  :َماِلكِ ) ٣(ية اآل
  .)اطـر زـصال(محَزُة  أَشّم الّصاَد زَاياً  :الصَِّراطَ ) ٦(ية اآل
 .سائر القرآنيف هذه و ) اطـر زصـ( َخَلفٌ الّصاَد زَاياً أَشّم  :ِصَراط) ٦(ية اآل
 .ويف سائر القرآنهنا  )يُهملَ عَ (َضّم اهلَاَء ِفيِهَما محزُة :  )معاً (َعليِهْم ) ٧(ية اآل

 


  .َمحزةُ  َوقفاً أَماَل األِلَف ِفيِهَما  :بِّهمرَ ُهدًى من  ، ُهدًى للُمّتقين) ٥، ٢( تانياآل
 :َمحـَزةُ  أبـَدَل اهلمـزَة وقفـاً  :بمـؤمنين  ، "كلـه"يُؤِمنـون ) ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣(اآليات 

 .)ِمبُومِنني، يُوِمُنون(
نَفِصَل ِست  :َوَمآ أُنِزلَ  ، ِبَمآ أُنِزلَ  )٩ ، ٧ ، ٤(اآليات 

ُ
 َمّد امل

  .ائِِر الُقرآنِ هنا ويف سَمحزُة َحرََكاٍت 
 األْرض  ، األنـَْهار، اآلِخرِ ، بِاآلِخَرةِ وَ  )٢٥ ، ٢٢ ، ١١ ، ٨ ، ٤(اآليات 

 .عن َخّالدٍ َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف  ؛َمحزةُ َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسْكِت  :"معاً "
ّتِصلَ  :"معاً "ئك ◌ٰ ُأولـ) ١٧ ، ١٦ ، ٦ ، ٥(آليات ا

ُ
 ِست  َمّد امل

 .هنا ويف َسائِِر الُقرآنِ َمحزُة اٍت َحرَكَ 
ـــ ـــَذْرتـَُهمْ ) ١٤، ١٣، ٦( اتاآلي ـــَذْرتـَُهْم أمْ ، َعلـــيِهْم َءأن ـــواْ ، َءأن ـــْم َءاَمُن َمَعُكـــْم ، َلُه
فُصوِل يف ِميِم اجلمِع  إنَّما

َ
 .ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفاَخَلٌف َسَكَت َعَلى امل

 ).َعَليـُْهم(محزة وصًال ووقفاً  اهلاءمعاً ضم  َعليِهمْ ) ٢٠، ٦( ناتاآلي
ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ  َخَلوْا إَلى، َعَذاٌب ألِيم) ١٤ ، ١٠(اآليتان 
 .يقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 



۳۷ 

، َمَرضــاً َوَلُهــمْ ، َمــن يـَُقــول، ِغَشــاَوٌة َوَلُهــمْ ) ٢٢ ، ١٩ ، ١٠ ، ٨ ، ٧(اآليــات 
ْدَغَمَهـا بِـُدوِن ُغنّـٍة أ مْ أنـَدادًا َوأنـتُ ، ِفَراشـاً َوالّسـَمآء ، يجعلـونَ  ُلَماٌت َوَرعٌد َوبَـرقٌ ظُ 

 .َخَلفٌ 
 أَماَل أِلَفاِتَا َمحزُة  بِالُهَدى ، َشآء، فـََزاَدُهمْ ) ٢٠ ، ١٦ ، ١٠(اآليات 

 :َمحزةُ  أوَجهٍ  َوَقَف َعلى اهلمَزِة املضُمومِة ِخبَمسةِ  السَُّفَهآءُ ) ١٣(ية اآل
 .أبَدَل اهلمَزَة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطُّولِ  -٣و٢و١
  .الطُّوِل َوالَقصرِ  وعليه مع الرومَسّهَل اهلمَزَة  -٥و٤
  :حلَِمَزَة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ُمْسَتهزُِءون) ١٤(ية اآل
 .َتسِهيُل اهلمَزِة َما بَينَـَها َوَبَني الَواوِ  -١
 .)ُمسَتهزِيُون(إبَداُهلَا يَاًء َخاِلَصًة  -٢
 .)ُمسَتهُزون(إسَقاطَُها َمَع َضمِّ الزّاي  -٣

 :َمحزةُ َف َعليَها ِخبَمسِة أوجٍه َوقَ  يستهزئُ ) ١٥(اآلية 
 .اِكَنًة قياساً َتسِهيُل اهلمَزِة ُمثّ إبَداُهلَا يَاًء سَ  -٢و١
  .ا َوَروُمَها َوإمشَاُمَها َرمساً إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َمَع إْسَكانـُهَ  -٥و٤و٣

 .)َوجَهانِ (َحّقَق اهلمَزَة َوَسّهَلَها َوقفاً َمحَزُة  َوأْبَصارِِهمْ ) ٢٠(اآلية 
فُتوحـــِة بَِثالثَـــِة أوُجـــٍه  َوالّســـَماءَ ، أَضـــاءَ ) ٢٢ ، ٢٠(اآليتـــان 

َ
َوقَـــَف َعَلـــى اهلمـــَزِة امل

 .َوالتّـَوّسُط َوالطُّولِ إبَداُل اهلمَزِة أِلفاً َمَع الَقْصِر  :َمحزةُ 
  .َمَع الطُّوِل َوالَقصرِ َمحزُة َسّهَل اهلمَزَة ِفيِهَما َوقفاً  َمآءً ، بَِنآءً ) ٢٢(اآلية 
 .)فَاُتواْ ( :َمحزةُ أبَدَل اهلمَزَة أِلفاً َوقفاً  فَأُتواْ ) ٢٣(اآلية 

 
   .بداية الثمن الثاني  ...أن َيضِرَب َمثالً ےإنَّ اَهللا ال َيْسَتْحِى  )٢٦(اآلية 

 ، أن يُوَصل ، َكِثيرًا َوَيهِدي،  أن َيضِرب)٤١ ، ٣٦ ، ٣٠ ، ٢٧ ، ٢٦(اآليات 
وقــس علــى  بِــال ُغّنــة خلََلــفٍ إدَغــاَم الّنــوِن يف الــَواِو َوالَيــاِء  َمســَتقرٌّ َوَمتــاعٌ  ، َمــن يُفِســدَ 
 .ذلك أمثاهلا



۳۸ 

بِالّنقـــِل   َوقَـــَف َعليَهـــا "ُكّلـــه"األْرض ) ٣٦ ، ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٧(اآليـــات 
 . وقس على ذلك أمثاهلاَوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد  ؛َمحزةُ  َوالّسكتِ 
ـــات  ـــاً ) ٣٣ ، ٢٨(اآلي ـــُتْم أْمَوات ـــي، وَُكن ـــْم إّن يف مـــيم َعلـــى املفُصـــوِل َت َســـكَ  َلُك
 . وقس على ذلك أمثاهلاِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً َخلٌف اجلمع 
ـــا ـــتَ ) ٣٦ ، ٣٥(ن اآليت ـــَكْن أن ـــى، ٱْس ـــاٌع إَل ـــٌف َســـكَ  َوَمَت َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل

 .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
تَـَلّقـــــــــى، أبَـــــــــى، َفَســـــــــّواُهنّ  ، ْســـــــــتَـَوىٱ) ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٤ ، ٢٩(اآليـــــــــات   ، فـَ

  .َزةُ أَماَهلُّن محَ  "وقفاً "ُهَدى
 :َمحزةُ َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه  الّسَمآءِ ) ٢٩(اآلية 
 .إبَداُل اهلمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .الّطوِل َوالَقصرِ  الروم وعليه َمعَ بينها وبني الياِء َسّهَل اهلمَزَة  -٥و٤

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزةَ  َشيءٍ ) ٢٩(اآلية 
يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة  ؛)َشيِ ( َوقفاً 

 .)َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 .َتسِهيُل َمَع الّطوِل َوالَقصرِ َعَليَها َمحَْزة بالَوَقَف  ِلْلَمَالِئَكة) ٣٠(اآلية 
َمآءَ ) ٣٠(اآليــة  إبــَداُل اهلمــَزِة أِلفــاً َمــَع الَقصــِر  :محــزةُ َوقَــَف َعليَهــا بَِثالثَــِة أوُجــٍه  الــدِّ

 .َوالتّـَوسُِّط َوالطُّولِ 
 :َعَليَها ِبِسّتِة أوُجٍه َمحزةُ َوَقَف  األْسَمآءَ ) ٣١(اآلية 
رَاِتِب الثالِث يف املد-٣و٢و١

َ
 بِالنقِل يف اهلَمَزِة األوَ  َوإبداُل الثانِيِة َمَع امل

 .َوِمثُل ذلَك على السكِت يف اهلمزِة األوَ  
َتســــِهيُل اهلَمــــزِة َوإبــــداهلَا  :َمحــــَزةُ أوجــــٍه  بَِثالثَــــةِ َوقَــــَف َعليَهــــا  أنِبئُــــوِني) ٣١(اآليــــة 

 .)أنبوين  ،أنبُيوين، أنبـُوين(َوإسَقاطَُها 
 :َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِبَعشَرِة أوُجهٍ  بِأسَمآءِ ) ٣١(اآلية 
  .األوَ  َوإبَداُل الثّانِية أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسُِّط َوالّطولِ  َحتِقيُق اهلَمَزة -٣و٢و١
 .َمَع الّطوِل َوالَقصرِ بينها وبَني الياِء َتسِهيُل اهلَمَزة الثّانِية  -٥و٤



۳۹ 

 .مفتوحةِه األوُجُه اَخلمَسِة تَأِيت َعلى إبَداُل اهلَمَزِة األو  يَاًء َوَهذِ 
 :َمحزةُ  َوَقَف َعليَها بَِثالثََة َعَشَر َوجهاً  ؤالءِ ◌ٰ َهـ) ٣١(اآلية 
  .َحتِقيُق اهلمَزة األوَ  َوإبَداُل اهلَمَزِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
  .َتسِهيُل اهلَمَزة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ ألو  و حتقيق ا -٥و٤
نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــَزة الثّانيـــة َمـــَع الَقصـــِر  -٨و٧و٦

ُ
َتســـِهيُل اهلَمـــَزَة األو  َمـــَع طُـــوِل امل

 .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
 .َتسِهيُل اهلمَزَتِني َمَع طُوِل األِلَفنيِ  -٩
ــــَع َتســــِهيُل اهلَمــــَزة األ_ ١٢و١١و١٠ ــــة َم نَفِصــــِل َوإبــــَدال اهلمــــَزِة الثّانِي

ُ
و  َمــــَع َقصــــِر امل

  .الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 
  .َتِني َمَع َقصِر األِلَفنيِ سِهيُل اهلَمزَ تَ  -١٣

يـــآ (َحتِْقيـــق اهلَْمـــَزُة َمـــع املـــد : َعَليَهـــا َمحْـــَزة بَِثالثَـــةِ َأْوُجـــه َوقَـــفَ  يـــآ ءادم) ٣٣(اآليـــة 
 ).يآ اَادم ، يا اَادم(يُلَها َمع الطُّوِل َوالَقْصر ، َوَتْسهِ )ءادمُ 

 :َمـــَع َضـــمِّ اهلـَــاِء وََكســـرَِهاَمحـــزُة وقفـــاً اهلَمـــَزَة يَـــاًء َســـاِكَنًة أبـــَدَل  أنِبـــئُهم )٣٣(اآليـــة 
  .)أنبيِهم ، أنبيُهم(

  :َمحزةُ أوُجٍه  َوَقَف َعليَها بِأربَعةِ  ْسَماِئِهمبِأَ ) ٣٣(اآلية 
 . اهلمَزِة األو  َوَتسِهيُل اهلمَزِة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ َحتِقيق  -٢و١
 .إبَداُل اهلمَزِة األو  ياًء َوَتسِهيل اهلمَزة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٤و٣

 .)ِشيُتَما( :َمحزةُ أبَدَل اهلمَزَة ياًء َوقفاً  ِشئُتَما) ٣٥(اآلية 
 .)َمااهلَُ فَأزَ ( :َمحزةُ  َوَخّفَف الالمَ ؛َد أِلفاً بَعَد الزّايزَا ُهَمافَأزَلّ ) ٣٦(اآلية 
  .ال إَماَلَة ِفيَها حلَِمَزة ُهَداي) ٣٨(اآلية 
 .)ُهميْـ لَ عَ ( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهمْ ) ٣٨(اآلية 
 .َزةُ محَ َسّهَل اهلمَزَة بَعَد األِلِف َمَع الّطوِل َوالَقصِر َوقفاً  إسَرآئِيل) ٤٠(اآلية 

 
 .بداية الثمن الثالث ....أتَأُمُروَن الّناَس بِالِبرِّ َوتَنَسوَن أنُفَسُكمْ ) ٤٤(اآلية 



٤۰ 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  َوإْذ َءاتَينَـا، لَكِبيـرًة إال) ٥٣ ، ٤٥(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيق ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ظََلْمـُتْم أنُفسـُكم، َوأنـُّهْم إلَيهِ ) ٥٤ ، ٤٦(اآليتان 
 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 .أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقس على ذلك أمثاهلا َشيئاً َوال) ٤٨(ية اآل
 :َمحزةُ َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني  َشيئاً ) ٤٨(ية اآل
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢

 َمحزةُ ِفيِهما َوقفاً أبَدَل اهلمَزَة  نُّؤِمن ، يُؤَخذُ  ) ٥٥ ، ٤٨(اآليتان 
  .)نّوِمن ، يُوَخذ(

َناءَُكم) ٤٩(ية اآل  .مع الّطوِل َوالَقصرِ َمحزُة اهلمَزَة ِفيِهَما َوقفاً  َسّهلَ  ُكمِنَساءَ  ، أبـْ
 :حلَِمَزَة ِفيَها َوجَهاِن َوقفاً  وءَ سُ ) ٤٩(ية اآل
 .)ُسوْ (إْسَكانـَُها  قُل َحرََكِتَها إ  الَواِو معَ إسَقاُط اهلمَزِة َونَ  -١
 .)ُسوّ (يف الثّانِية َمَع اإلسَكاِن َوإدَغاُم الَواِو األوَ  إبَداُل اهلمَزِة َواواً  -٢

 والّسلَوى ، ياُموَسى ، "معاً "ُموَسى) ٥٧ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٥١(اآليات 
  .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ 

  .)ّختَـتُّمٱ(أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزُة  ّتَخْذُتمْ ٱ) ٥١(ية اآل
  .َمحزةُ َوقفاً َف ِفيِهَما أَماَل األلِ  نـََرى اهللا ، َموَسى الِكَتاب) ٥٥ ، ٥٣(اآليتان 

  .)ِشيُتمْ (أْبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َوقفاً َمحَزُة  ِشْئُتمْ ) ٥٨(ية اآل
  :َمحزةُ ِخبَمَسِة أوُجٍه  َوَقَف َعليَها الّسَمآءِ ) ٥٩(ية اآل
  .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ _ ٣و٢و١
 .الّطوِل َوالَقصرِ الروم وعليه ِة َمَع مزَ َتسِهيُل اهلَ _ ٥و٤

 
 .بداية الثمن الرابع ....ْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقوِمهِ ٱَوإْذ ) ٦٠(اآلية 



٤۱ 

 ، أدنَـــــــــــــــــى ، ْسَتْســـــــــــــــــَقىٱ) ٧٣ ، ٧٠ ، ٦٧ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠(اآليـــــــــــــــــات 
 .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ  الَموَتى، َشآء ، والّنَصاَرى، ياُموَسى، "معاً "موَسى

ـــان  ـــِل َوالّســـْكِت  األِخـــر ، األْرض) ٦٢ ، ٦٠(اآليت ـــَف َعليهـــا بِالنْق ـــُه ؛َمحزةُ َوَق َوَل
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

 .وقس على ذلك أمثاهلاأْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة  َطَعاٍم َواِحد )٦١(اآلية 
 .التَّْسِهيل َواِإلْبَدال:  نيهَ ِبَوجْ  َمحَْزةُ  َوَقَف َعَليَها والصَّابِِئين )٦٢(اآلية 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  َوإْذ أَخـْذنَا، َمـْن َءاَمـن) ٦٣ ، ٦٢(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  ْم أنيَـأُمركُ ، فـََلُهْم أْجـرُهم) ٦٧ ، ٦٢(اآليتان 
 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ــة  ــَوجَهنيوَ  َخاِســئين) ٦٥(اآلي ــَزِة ِقَياســاً َوَحــذفـَُها  :قَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة ِب َتســِهيُل اهلَم
 .)خاسني –َخاسـِن (:َرمساً 

  ).َعَليـُْهم(اء َمحَزُة وصًال وَوقفاً ضم اهل عليِهمْ ) ٦٢، ٦١( اآليتان
 :َولَـُه َوقفـاً َوجَهـانِ )  ُهـْزؤاً (أسـَكَن الـزّاَي َوَمهَـَز الـَواَو َوصـًال َمحـَزُة  ُهـُزواً ) ٦٧(ية اآل
  .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الزّاي  -٢   .)ُهْزواً (إبَداُل اهلَمَزِة َواواً  -١

 .النَّقل َوالسَّْكت :  ِبَوْجَهني ةُ زَ يها محَ لَ عَ  فَ قَ وَ  اآلن )٧١(اآلية 
 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمَزِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  الَمآءُ ) ٧٤(اآلية 
 .أبَدَل اهلمَزَة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطُّولِ  -٣و٢و١
  .وِل َوالَقصرِ هلمَزَة َمَع الّروَم َوَعَليِه الطّ َسّهَل ا -٥و٤

 
  بداية الثمن الخامس ....أفـََتطَمُعوَن أن يُؤِمُنوْا َلُكمْ  )٧٥(اآلية 

هلَمـَزَة َمحـَزُة أبـَدَل ا ُمـؤِمِنين ، نُؤِمن ، يُؤِمُنون، يُؤِمُنواْ ) ٩١ ، ٨٨ ، ٧٥(اآليات 
  .)مومنني ، نومن ، يومنون ، يومنوا(ِفيَها َوقفاً 

أْدَغَمَها َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس  َسيَِّئًة َوأَحاَطت، يُؤِمُنوا أن) ٨١ ، ٧٥(اآليتان 
 .على ذلك أمثاهلا



٤۲ 

َسَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع  رَبُِّكْم أَفال، بَعُضُهْم إَلى) ٧٦(اآلية 
 .ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَــفٌ َسـكَ  قُــْل أّتَخـْذُتم، يِهمَكَتبَـْت أيـدِ ) ٨٠ ، ٧٩(اآليتـان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)ّختَتُّمٱ(أدَغَم الّذال يف الّتاِء َمحَزُة  ّتَخْذُتمٱ) ٨٠(ية اآل
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َمىَوالَيَتا، الُقرَبى، بـََلى) ٨٣ ، ٨١(اآليتان 

  .)ال يعبدون(أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيبٍة  ال َتعُبُدون) ٨٣(ية اآل
 .)َحَسناً (فـََتَح احلَاَء َوالّسَني  ُحْسناً ) ٨٣(ية اآل

 ).َعَليـُْهم( ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  عليِهمْ ) ۸٥(اآلية 
َوَحـَذَف األلِـَف بَعـَدَها َوأَمـاَل الـرّاَء مـَزَة َوأْسـَكَن الّسـَني فـََتَح اهلَ  ُأَساَرى )٨٥(ية اآل

 .)َأْسَرى(َمحَزُة 
 ) تـَْفُدوُهم(فـََتَح الّتاَء َوأْسَكَن الَفاَء َوَحَذَف األِلَف  تـَُفاُدوُهم )٨٥(ية اآل

ـــاإلْثم) ٨٦ ، ٨٥(اآليتـــان  ـــاألِخَرة، ِب ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـكْ  ِب َوَلُه ؛تِ َوَق
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 ، "معـــــــــــاً "الـــــــــــّدنيا ، َجـــــــــــآءَُكمْ  ، َتهـــــــــــَوى)  ٨٩ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٧(آليـــــــــــات ا
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  "معاً "َجاَءُهم

 
 .بداية الثمن السادس ...َوَلَقْد َجآءَُكم مُّوَسى بِالبَـيـَِّنات) ٩٢(اآلية 
 أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحَزُة  َوَلَقْد َجاءُكم )٩٢( اآلية

 ). َولَقجَّاءَُكمْ (
  .أَماَهلَُما َمحَزةُ  َوُبشَرى، ُموَسى) ٩٧ ، ٩٢(اآليتان 

 .)ّختَتُّمْ ٱ(أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزُة  ّتَخْذُتمْ ٱ) ٩٢(اآلية 
ِخبُلــٍف  َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َت َســكَ  قُــْل إن، َوإْذ أَخــْذنَا) ٩٤ ، ٩٣( اآليتــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً عنُه 



٤۳ 

  .)قـُُلوبُم( :َمحَزةُ  َضّم اهلَاَء َوصالً  قـَُلوبِهم) ٩٣(اآلية 
ـــؤِمِنين) ١٠٠ ، ٩٧ ، ٩٣(اآليـــات  ـــؤِمِنين، ُم ـــون، ِللُم ُة أبـــَدَل اهلَمـــَزَة َمحـــزَ  يُؤِمُن
  .)يومنون، للمومنني، مومنني(ِفيَها َوقفاً 
َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى  َولََتِجــــَدنـُّهْم أْحــــَرص ، إيَمــــانُكْم إن) ٩٦ ، ٩٣(اآليتــــان 

  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ـــّوٍة وَ ) ٩٥ ، ٩٣(اآليتـــان  ـــ، ْســـَمُعواْ ٱِبُق أْدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــُدوِن ُغّنـــٍة  وهَوَلـــن يـََتَمّن

 .وقس على ذلك أمثاهلا
ـــان  ـــَرة) ١٠٢ ، ٩٤(اآليت ـــاً " األِخ ـــِل َوالّســـْكتِ  "مع ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْق َوَلُه ؛َوَق

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ـــــان  ـــــلَ ) ٩٨ ، ٩٧(اآليت ـــــلَ ، ِلِجبرِي ـــــرّاَء َوزَاَد  َوِجبرِي ـــــَتَح اِجلـــــيَم َوال ـــــَدَها فـَ َمهـــــَزًة بَع

َرئيل(   .)َوَجربَئيل، ِجلَبـْ
 زَاَد َمهَزًة َمكُسوَرًة َوبعَدَها يَاًء َساِكنًة َمحَزُة َمَع  َوِميَكال) ٩٨( اآلية

ُّتصِّل 
دِّ امل
َ
  .)يلَوِميَكآئِ (ُمالَحظَِة امل

 .محَزةُ أَماَل األِلَف ِفيَها  َجآَءُهمْ  )١٠١( اآلية
ــــ◌ٰ َولـــــ) ١٠٢( اآليــــة َخّفــــَف الّنــــوَن وََكَســــَرَها َوصــــًال َمحــــَزُة  الّشــــَياِطيَن َكَفــــُرواْ  ِكنّ ـ

  .)الّشَياطنيُ (َوَرَفَع  ) ِكنِ اَولـ(
 .محزةُ أَماَهلَا  هُ اْشَترٱ) ١٠٢(اآلية 
َضُموُمة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  َيَشآءُ ) ١٠٥( اآلية

 : َوَقَف َمحَزُة َعلى اهلَمَزة امل
   .اً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ أبَدَل اهلَمَزَة أِلف -٣و٢و١
 .الّطوِل َوالَقصرِ  َمَع الّروَم َوَعَليهِ َسّهَل اهلَمَزة  -٥و٤

 
 .بداية الثمن الّسابع ....َما نَنَسْخ ِمْن َءايَةٍ ) ١٠٦(اآلية 
؛ وصـًال ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ِمْن َءايٍة أو) ١٠٦(اآلية 

 .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح



٤٤ 

َسَكَت َخَلٌف َعلـى املفُصـوِل يف  بـُْرَهاَنُكْم ِإن، لُهْم َأنَّ  )۱۱٤، ۱۱۱(اآليتان 
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس أ َوَمـن يـََتبـدل، ِمن َولِـي) ١٠٨ ، ١٠٧(اآليتان 
 .على ذلك أمثاهلا

ـــــــان ، َواألرض) ١٠٨ ، ١٠٧(يتـــــــان اآل ـــــــِل  بِاإليَم ـــــــَف َعليهمـــــــا َمحـــــــزُة بِالنْق َوَق
 .وقس على ذلك َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 
  :بِأْربـََعِة أوُجهٍ  َوَقَف َعَليَها َمحَزةُ  "ُكله" َشيءٍ ) ١١٣ ، ١٠٩ ، ١٠٦(اآليات 

  اِن الياِء َوَروِمَها أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إَ  الَياِء َمَع إسكَ  -٢و١
َولَــُه َوصــًال  ؛أبــَدَل اهلَمــَزَة يَــاًء َوأدَغــَم اليَــاَء األوَ  يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ _ ٤و٣

  .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
ـــات  ، ُموَســـى ) ١٢٠ ، ١١٧ ، ١١٤ ، ١١٣ ، ١١٢ ، ١١١ ، ١٠٨(اآلي
ــــى ، َنَصــــاَرى ــــه"الّنَصــــاَرى ، بـََل ــــَعى، "كل ــــّدنَيا ، َوَس ــــَدى  ، َترَضــــى ، َقَضــــى ، ال ُه

  .أَماَهلُّن َمجيعاً  َجآَءك، الُهَدى ، )وقفاً (اهللا
 .)فقّضل(أدَغَم الّداَل يف الّضاِد  فـََقْد َضلّ ) ١٠٨(ية اآل
 ، بِـأمره(حلَِمـَزُة َوقفـاً ) َوجَهـانِ (َحّقَق اهلَمَزَة َوأبَدَهلَا يَاًء َمفُتوَحًة  أْمرِهبِ ) ١٠٩(ية اآل
  .)بَِيمرِه
 ).َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۱۱۲(اآلية 

 ا َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع َمّد األِلِف َوَقصرِهَ  َخآئِِفين) ١١٤(ية اآل
  :َوَقَف َعليها َمحَزُة ِبوجَهنيِ  َشيئاً ) ١٢٣(ية اآل
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرَكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلَمَزِة َوإدَغام الَياِء األوَ  يف الثّانِيِة  -٢

  .َوَوَصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد
 

 .بداية الثمن الثامن ....بتَـَلى إبَراِهيَم رَبُّهُ ٱَوإْذ ) ١٢٤(اآلية 



٤٥ 

ــــــــىٱ) ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٣٥ ، ١٣٢  ،١٣٠ ،١٢٥ ، ١٢٤(اآليــــــــات   ، بتَـَل
 َوِعيَســى ، ُموَســى ، )معــاً (َنَصــاَرى   ،صــَطَفىٱ ، َوَوّصــىالــّدنَيا،  ، )وقفــاً (ُمَصــّلى 

  .أَماَهلُّن مجيعاً 
 .َوَسّهَلَها َوقفاً َمحَزةُ  َحّقَق اهلَمَزةَ  فَأَتّمُهنّ ) ١٢٤(ية اآل

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة  َوَمن يـَْرغب، تِخُذواٱَوأمناً وَ ) ١٣٠ ، ١٢٥(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

  .)بَيِيتْ للطآئفني(أْسَكَن الَياَء  بَيِتَي ِللطّآئِِفين) ١٢٥(ية اآل
َوَلُه ؛َعليهما َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  َوَقفَ  األِخَرة، األِخر) ١٣٠ ، ١٢٦(اآليتان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ْرزْق أهَلهٱو ، بـََلدًا َءاِمناً  )١٢٦(اآلية 

 .اهلاوقس على ذلك أمثيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً 
َضــّم اهلَــاَء َمحــزُة َوَســَكَت َخلَــٌف َعلَــى ِمــيم اَجلمــِع  َعلــيِهْم َءايَاتِــك) ١٢٩(يــة اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا) عليُهم ءاياتك(ه َوصًال َوَوقفاً ِخبُلٍف َعن
 

ــَفَهآُء ِمــَن النّــاسِ ) ١٤٢(اآليــة  بدايــة الجــزء الثــاني والــثمن   ....َســيَـُقوُل السُّ
 .األول

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس  أّمـًة َوَسـطاً ، َمن َيَشـآء) ١٤٣ ، ١٤٢(آليتان ا
  .على ذلك أمثاهلا

 .)قبلتُهمُ (َضّم اهلَاَء َواملِيم َوصًال  ِقبَلِتِهم) ١٤٢(اآلية 
 .)ـراطزصـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلٌف  ِصراط) ١٤٢(ية اآل

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم  إيَمــاَنُكْم إن ، َجعلَنــاُكْم أّمــة )١٤٣(اآليــة 
  .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 َت َعلـى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  َولَــِئْن أتَيـت ، َلَكبيــَرًة إال) ١٤٥ ، ١٤٣(اآليتـان 
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق قِ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)َلَرُءف(َحَذَف الَواَو َمحَزُة  َلَرُءوف) ١٤٣(ية اآل



٤٦ 

 ، َترَضـاَها،  "وقفـاً "هـدى ، نـَـَرىوالهـم، ) ١٤٥ ، ١٤٤ ،١٤٢،١٤٣( اآليات
  .أَماَهلَّن َمجيعاً  َجآَءك
 :َمحـــــَزةُ  أبـــــَدَل يَـــــاَء الَغيبَـــــة تَـــــاَء ِخطَـــــابٍ  َولَـــــِئن َعّمـــــا يعملُـــــوَن ) ١٤٤( اآليـــــة

  .)َتعملون(
َنآَءُهمْ ) ١٤٦(اآلية   .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع الطوِل َوالَقصرِ  أبـْ

ا َمحــَزُة َوصــًال مــَســَكَت َعَليهَ  َشــيٍء ّمــنب ، َشــيٍء َقــِدير) ١٥٥ ، ١٤٨(اآليتــان 
  .ِخبُلٍف َعن َخالد

َوَلُه َوصــًال ؛بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  َوقَــَف َعليهمــا َمحــزةُ  األنفــس، األمــَوال) ١٥٥(اآليــة 
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .)عليُهم صلوات( َمحَزةُ  َضّم اهلَاء َعليِهْم َصَلوات) ١٥٧(ية اآل
 

 .بداية الثمن الثاني ...َوالَمْرَوةَ إّن الّصَفا ) ١٥٨(اآلية 
ـــ ، أن َيطــَوف) ١٦٣ ، ١٥٨(اآليتــان  ــٌه َواِحــدٰ◌ إَل ــ ـ ــٍة أْدَغَمَه ــُدوِن ُغّن ــٌف ِب ا َخَل

 .وقس على ذلك أمثاهلا
َوأدَغَم ؛َمحـَزةُ َوَشـّدَد الطّـاَء َوأسـَكَن الَعـَني أبـَدَل التّـاَء يـاًء  َوَمن َتَطّوع )١٥٨(ية اآل

  .)َوَمن َيّطوُّ(النُّوَن يف الَياِء ِبال ُغنٍة َخَلٌف 
  .َزةُ أَماَهلَا محَ  بِالُهَدى ، َوالُهَدى) ١٧٥ ، ١٥٩(اآليتان 

ــــــ ــــــيِهمْ ) ۱٦۷، ۱٦۱، ۱٦۰( اتاآلي ضــــــم اهلــــــاء َمحــــــَزُة وصــــــًال " كلــــــه" عل
 ).َعَليـُْهم(وَوقفاً 

ـــان  ـــْو أن، ُكّفـــاٌر أولَئِـــك) ١٦٧ ، ١٦١(اآليت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َســـَكَت  َل
 .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

ــــان اآل ـــــ) ١٧٢ ، ١٦٣(يت ــــهٰ◌ َوإَل ــــْم إَل ــــاه  ، هُك ــــُتْم إّي ــــى  ُكن ــــٌف َعل َســــَكَت َخَل
 .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  .)الرِّيح( :َمحَزةُ  َوَحَذَف األِلفَ  أْسَكَن الَياءَ  الرِّيَاح) ١٦٤(ية اآل



٤۷ 

َوَلُه َوصــــًال ؛َعليهمــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  َوَقــــفَ  "معــــاً "األرض ) ١٦٤(اآليــــة 
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .)إتّـبَـرّأ(أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزُة  إْذ تـََبرأ )١٦٦(ية اآل
َضّم اهلَـاَء َواملِـيَم َوصـًال َمحـَزُة  يُرِيِهُم اهللا ، ِبِهُم األسباب) ١٦٧ ، ١٦٦(اآليتان 

 .)يُريُهُم اهللا، بابِبُُم األس(
َنَتبَـّرأ )١٦٧(ية اآل  .)فنتربا(أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  فـَ
 وله حذفها حلذفها رمساً َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً  تـَبَـَرُءواْ ) ١٦٧(ية اآل
  .)ُخْطَوات(أْسَكَن الطّاَء َمحَزُة  ُخُطَوات) ١٦٩(ية اآل
  :َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  حَشآءِ َوالفَ ) ١٦٩(ية اآل
 .إبَداهلُا أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .َتسِهيُلها َمَع الّروِم َعَلى الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
َولَــُه ؛)اَشــيَ (أســَقَط اهلَمــَزَة َونـََقــَل َحرََكَتهــا إ  الَيــاِء َمحــَزُة َوقفــاً  َشــيئاً  )١٧٠(يــة اآل

وقــس علــى َوَوَصــَلَها بِالّســكِت ِخبُلــٍف َعــن َخــالد ) َشــّيا(إبــَداُل اهلَمــَزِة يَــاًء َمــَع اإلدَغــاِم 
 . ذلك أمثاهلا

ــــة اآل ــــا) ١٧٠(ي ــــآُؤُهم ، َءابَآَءَن ــــَع الطّــــوِل  َءاَب ــــف َمحــــَزُة َم َســــّهَل اهلَمــــَزَة بـََعــــَد األِل
  .َوالَقصرِ 

  .َسّهَل اهلَمَزَة ِفيِهَما َمحَزُة َوقفاً َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  َوِنَدآءً ، ُدَعآءً ) ١٧١(ية اآل
 .َسّهَل اهلمَزَة َوَحّقَقَها َوقفاً َمحَزُة َوال إَمالَة َلُه ِفيَها فَأْحَيا)  ١٦٤(ية اآل

 
 بداية الثمن الثالث ...لَيَس الِبرَّ أن تـَُوّلوْا ُوُجوَهُكمْ ) ١٧٧(اآلية 

  ، َوالَيتَـاَمى ، الُقربَـى ، وقفـاً "معـا" َوَءاِتي) ١٨٥، ١٨٢ ،١٧٨ ، ١٧٧(اآليات 
َلى وقفاً ،   َهـَداُكم   ، هـًدى وقفـًا، الُهـَدى،عتَـَدى ، خـاف ٱ األُنـَْثى بِاألُنـَْثى،الَقتـْ

  .محزة أَماَهلَا
 َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  ِمـــْن أِخيـــه ، َمـــْن َءاَمـــن) ١٧٨ ، ١٧٧(يتـــان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ُه ِخبُلٍف عن



٤۸ 

َوقَــــــَف َعليهمــــــا َمحــــــزُة بِالنْقــــــِل   األنثَــــــى، األِخــــــر) ١٧٨ ، ١٧٧(يتــــــان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى   َعلــــيُكْم إَذا ، َذاِبَعهــــِدِهْم إ) ١٨٠ ، ١٧٧(يتــــان اآل
 .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

  ّطوِل َوالَقصِر َوقفاً َمحَزةُ َسّهَل اهلَمَزَة َمَع ال َوالّسآئِِلين) ١٧٧(ية اآل
 )البــأس ، اءِ بالبأســ(أبــَدَل اهلَمــَزَة ِيف  الَبــأس ، َوالّضــرآءِ  ، بِالَبأَســآءِ  )١٧٧(يــة اآل

إبـَداُل اهلَمـَزِة أِلفـاً َمـَع  :َمخَسـُة أوُجـٍه َوقفـاً  البأساء والضـراء َمحَزُة َوقفاً َوَلُه يف َمهَزَيت 
  .الّطوِل َوالَقصرِ  الروِم وعليه َوَتسِهيلها َمعَ ؛الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ 

  :هٍ َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِبِسّتِة أوجَ  َشيءٌ  )١٧٨(ية اآل
  .)َشي(إ  الَياِء َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم واإلمشَاِم إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها  -٣و٢و١
َوَوصــَلَها ) َشــيّ ( َواإلمشَــام إبــَداُل اهلَمــَزِة يَــاًء َمــَع اإلدَغــام َوَعليــِه اإلســَكان َوالــرَّومِ  -٥و٤

  .َمحَزُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد
 .)وجهانِ (بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها َوَقَف َعليَها َمحَزُة  بِإحَسان )١٧٨(ية اآل
 .أدَغَمَها َخلٌف دون غّنة ـأْوِليٰ◌ ٌة يَـٰ◌ َحَيو) ١٧٩(ية اآل
  .)ُمَوص  (فـََتَح الَواَو َوَشّدَد الّصاَد َمحَزُة  ُموصٍ ) ١٨٢(ية اآل

ِفيَهــا فَ ) ُأَخــر(َوقَــَف َعَلــى إَذا  )معــاً (ُأَخــرَفِعــّدٌة مِّــْن أيّــاٍم ) ١٨٥ ، ١٨٤(اآليتــان 
  :َوجهاِن ِحلمزة مهاأربَعَة أوُجٍه 

  .َدم الّسكِت فيِهما مجيعاً عَ  -١
  .يف الثاينّسكت يف األول َوالّنقل العدم  -٢

 . َووجهاِن خللٍف مها
 .السكُت يف األوِل َوالنقُل يف الثاين -٣
 .السكُت فيهما مجيعاً  -٤
أبــَدَل الّتــاَء يَــاًء َمحــَزُة َوأدَغــَم الّنــوَن يف الَيــاِء َخَلــٌف ِمــن  َفَمــن َتَطــّوعَ ) ١٨٤(يــة اآل

 .)َفمن َيّطوُّ(ُدوِن ُغّنٍة 
  .)الُقرَان(أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إ  الرّاِء َوقفاً َمحَزُة  الُقرءان)١٨٥(ية اآل



٤۹ 

  .َة َمَع الطوِل َوالَقصِر َمحَزُة َوقفاً َسّهَل اهلَمزَ  ُكمْ ِنَسآئِ ) ١٨٧(ية اآل
 .)لتاكلوا ، تاكلوا(أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  لَِتأُكُلواْ  ، تَأُكُلواْ ) ١٨٨(ية اآل

 
 بداية الثمن الرابع ...َيْسئَـُلوَنَك َعِن األِهّلة) ١٨٩(اآلية 

ــــــــة) ١٩٧ ، ١٨٩(يتــــــــان اآل ــــــــاب، األِهّل َعليهمــــــــا َمحــــــــزُة بِالنْقــــــــِل  َوقَــــــــفَ  األلَب
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

 ، )واتوا ، تاتوا(أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة ِفيِهَما َوقفاً  َوأُتوا، تَأُتوا) ١٨٩(ية اآل
 .)ُيوتالبِ (َكَسَر الَباَء ِفيِهَما َمحَزُة  "معاً "البُـُيوت ) ١٨٩(ية اآل
 َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  فَإْن أْحِصرُتم، ِمْن أبَواِبَها) ١٩٦ ، ١٨٩(يتان اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
  .)تـَْقتـُُلوُهمْ (أْسَكَن الَقاَف َوَحَذَف األِلَف  تـَُقاتُِلوُهمْ ) ١٩١(ية اآل
ـــاتُِلوُكمْ ) ١٩١(يـــة اآل ـــاَء  يـَُق ـــاَء َوأْســـَكَن الَقـــاَف َوَحـــَذَف األلِـــَف َوَضـــّم الّت ـــَتَح الَب فـَ
  .)يـَْقتـُُلوُكمْ (

  .)قـَتَـُلوُكمْ (َحَذَف األِلَف  قَاتـَُلوُكمْ ) ١٩١(ية اآل
أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن ُغنـــة  َمـــن يـَُقـــول ، ِفتَنـــٌة َوَيكـــون) ٢٠٠ ، ١٩٣(يتـــان اآل

  .على ذلك أمثاهلاوقس 
أَتْـَقـــــــــــــى، ) ٢٠١ ، ٢٠٠  ،١٩٨  ،١٩٧، ١٩٦ ،١٩٤، ١٨٩(اآليـــــــــــــات 

  .أَماَهلَا َمحَزةُ  "معاً "الدنيا ، "معاً "ْعَتَدىٱ، "وقفاً "َهَداُكم، أذًى  ، الّتقوى
َســَكَت َخَلــٌف َعلــى  َكــذِكرِكْم َءابــآءَُكم  ، إلَــى بِأيــِديُكمْ ) ٢٠٠ ، ١٩٥(يتــان اآل

 .م اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً املفُصوِل يف مي
  .َوقفاً ) وجهان(وحذَفها َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة  رُُءوَسُكم) ١٩٦(اآلية 
  .َسّهَل اهلَمَزَة َمَع الّطوِل َوالَقصِر َمحَزُة َوقفاً  َءابَآءَُكمْ ) ٢٠٠(اآلية 

 
 بداية الثمن الخامس ...ُدوَداتذُْكُروْا اهللا في أيّاٍم ّمعٱوَ ) ٢٠٣(اآلية 



٥۰ 

، ٢١٥، ٢١٤ ، ٢١٣ ، ٢١١ ، ٢٠٩ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣(اآليـــــــــــــــــات 
٢١٧، ٢١٦( نَيا، تـَّقــىٱ ــدُّ ــَوّلى، "كلــه"ال ــاَءتُكم، َســَعى، تـَ ــه، َج ــاَءتُهم، َجاَءت ، َج
  .أَماَهلَا َمحَزةُ  "وقفاً "َوَعَسى، فـََهَدى اهللا ، َوالَيَتاَمىَمتَّى، 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  َكْم َءاتَينَـاهم  ، ْم إلَيهأّنكُ ) ٢١١ ، ٢٠٣(يتان اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

أدَغَمَها َخَلٌف بدوِن غنة وقس  َكآّفًة َوال  ، َمن يُعِجُبك) ٢٠٨ ، ٢٠٤(يتان اآل
 .على ذلك أمثاهلا

َوقَــــــــــَف َعليهمــــــــــا َمحــــــــــزُة بِالنْقــــــــــِل  مبِــــــــــاإلث ، األرض) ٢٠٦ ، ٢٠٥(يتــــــــــان اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

  .)َولبيس(أبَدَل َمهَزتـََها يَاًء َمحَزُة َوقفاً  َولَِبئسَ ) ٢٠٦(اآلية 
  .)رؤف(َحَذَف الَواَو َمحَزُة  رَُءوف) ٢٠٧(اآلية 
  .)ُخْطَوات(أسكَن الطّاَء َمحَزُة  ُخُطَوات )٢٠٨(اآلية 
  .)ياتيهم(أبَدَل َمهَزتـََها أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  يَأتِيَـُهم )٢١٠(اآلية 
 .)َترِجعُ (فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزُة  تـُْرَجعُ  )٢١٠(اآلية 

ـــان اآل ـــة) ٢١٧ ، ٢١١(يت ـــْن َءاَي ـــْت أعَمـــاُلُهم، ِم فُصـــوِل َت َعلـــى املَســـكَ  َحِبَط
  .ِقيقُ ؛ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحوصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها بِإذنِه) ٢١٣(اآلية 
  .)ـراطز صـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخلٌف  ِصَراط )٢١٣(اآلية 
َولَـــُه يف َمهـــَزَيت  ؛َوقفـــاً ) البأســـاء(أبـــَدَل َمحـــَزُة َمهـــَزَة  ءُ َوالضـــَرآ الَبأَســـآءُ  )٢١٤(اآليـــة 

إبــــــَداُل اهلَمــــــَزة أِلفــــــاً َمــــــَع الَقصــــــِر َوالتّـَوســــــِط  :َمخَســــــة أوُجــــــٍه َوقفــــــاً ) البأســــــاء والضــــــراء(
  .الّطوِل َوالَقصرِ  الروِم وعليهِ  َوَتسِهيلها َمعَ ؛َوالّطولِ 
  :ِبَوجَهنيِ  َوَقَف َعليَها َمحَزةُ  َشيئاً  )٢١٦(اآلية 
  .)َشَيا(إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلَمَزة َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانَِية  -٢

 



٥۱ 

 بداية الثمن السادس  ...َيْسئَـُلوَنَك َعِن الَخمِر َوالَميِسرِ ) ٢١٩(اآلية 
 ). َكثري(الَباَء ثَاًء َمحَزُة  أبَدلَ  َكِبير)  ٢١٩(اآلية 

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن  َوَلِكـن يُؤاِخـذُُكم ، يـٌر َوَمنَـاِفعَكثِ ) ٢٢٥ ، ٢١٩(يتـان اآل
 .غنة وقس على ذلك أمثاهلا

َوقَـــــــَف َعليهمـــــــا َمحـــــــزُة بِالنْقـــــــِل  َواألِخـــــــَرة، األيـــــــات) ٢٢٠ ، ٢١٩(يتـــــــان اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا عن َخّالدٍ  َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلفٍ ؛َوالّسْكتِ 
ـــــات ـــــآء) ٢٣٢  ،٢٢٣، ٢٢٠،٢٢٢( اآلي ـــــامى، أذى ،َش ـــــى،"وقفـــــاً " اليت  ، أن

  .أَماَهلَُما َمحَزةُ  أزَكى
  .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوبَِتسِهيِلَها َوجَهانِ  ألعَنَتُكم) ٢٢٠(اآلية 

َت َعلــى املفُصــوِل َســكَ  َولَــْو أعَجبَــتُكم ، قُــْل إْصــالح) ٢٢١ ، ٢٢٠(يتــان اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
  .وقس على ذلك أمثاهلا.أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة ِخبُلٍف َعنه َوقفاً  يُؤِمنّ ) ٢٢١(اآلية 
  .)َيطَّّهْرن(لطّاَء َواهلَاَء ُمَشّدَدَتِني َمحَزُة فـََتَح ا َيْطُهْرن) ٢٢٢(اآلية 

َســـــَكَت َخَلـــــٌف َعلـــــى  ِإليَمـــــاِنُكْم أن ، َحـــــرِثُكْم أنّـــــى) ٢٢٤ ، ٢٢٣(يتـــــان اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

  .َوقفاً مفتوحًة َزَة َواواً أبَدَل َمحَزُة اهلَم "معاً "يُؤاِخذُُكم ) ٢٢٥(اآلية 
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه وءُ فآ) ٢٢٦(اآلية 
ــــُروءٍ ) ٢٢٨(اآليــــة  اهلَمــــَزِة َواواً َوأدَغــــَم األّوَل يف الثّــــاين َمــــَع َمحــــَزُة بِإبــــَداِل َوقَــــَف  قـُ

  .اإلسكاِن َوالرَّومِ 
 :َف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بَِتســـِهيِل اهلَمـــَزِة َوَحتِقيِقَهـــا َوجَهـــانِ َوقَـــ بِإحَســـان )٢٢٩(اآليـــة 

  .)بِإحسان ، بِِاحسان(
  .)ُخيَافَا(َضّم الَياَء َمحَزُة  َيَخافَا )٢٢٩(اآلية 
  .)فقظَّلم(أدَغَم الّداَل يف الظّاِء َمحَزُة  فـََقْد ظََلم) ٢٣١(اآلية 
  .َزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخّالدَسَكَت َعليَها محَ  َشيءٍ ) ٢٣١(اآلية 



٥۲ 

 :َوَلُه َوقفـاً َوجَهـانِ  ) ُهْزؤاً ( أسَكَن الزّاَي َوَمهََز الَواَو َوصًال َمحَزةُ  ُهُزواً ) ٢٣١(اآلية 
 .)ُهْزواً (إبَداُل اهلَمَزِة َواواً  -١

  .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الزّاي  -٢                    
 

  بداية الثمن السابع ....َوالَواِلَداُت يـُْرِضعَن أوالَدُهنّ ) ٢٣٣( اآلية
وصـًال ِخبُلٍف عنُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  نَفٌس إال، ِلَمْن أرَاد) ٢٣٣(ية اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 
أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  أشُهٍر َوعْشـراً ، أن يَِتم) ٢٣٤ ، ٢٣٣(يتان اآل

 .على ذلك أمثاهلا
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع  َعَليُكْم إذا، أَردُتْم أن) ٢٣٣(ية اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
التّـاَء َوفـَـَتح املـيَم ّوزَاَد أِلفـاً بَعـَدَها  َضـمّ  "معـاً "َتَمسُّـوُهّن  )٢٣٧ ، ٢٣٦(اآليتـان 

  .)َمتَآسُّوُهنّ (
 .َمحَزةُ أَماَهلَُما  الُوسَطى ، ِللّتقَوى) ٢٣٨ ، ٢٣٧( اآليتان

 
  .بداية الثمن الثامن ....أَلْم تـََر إَلى الذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِهمْ ) ٢٤٣(اآلية 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  َعَسـيُتْم إن ، َوُهْم أُلوف) ٢٤٦ ، ٢٤٣(يتان اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن ُغنـٍة وقـس  َمن َيَشـآء، َكثيرًا َواهللا) ٢٤٧ ، ٢٤٥(يتان اآل
  .على ذلك أمثاهلا

  .)فـَُيَضاِعُفهُ (ُة َرَفَع الَفاَء َمحزَ  فـَُيَضاِعَفه) ٢٤٥(اآلية 
قـََرأَهــا بِالّســِني محــزُة ِخبُلــٍف عــن َخــالٍد َوبِالَصــاد ِخلــالٍد وجــٌه  ُســطَويَب) ٢٤٥(اآليــة 
   .ثَانٍ 

، أنّــى ، َوزَاَده، ْصــَطَفاهٱ ، "معــاً "ُموَســى )٢٤٨،٢٥١ ، ٢٤٧ ، ٢٤٦(اآليــات 
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  وءاتاه



٥۳ 

 ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  َوَقْد أخرِجَنا) ٢٤٦( اآلية
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ 

 ).َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ِهمْ يْ لَ عَ ) ۲٤٦(اآلية 
 )يـُـوِيت  ، يـُـوتْ ( :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإبــَداُل اهلَمــَزِة َواواً  يُــؤِتي، يُــؤتَ  )٢٤٧(اآليــة 

  .َوِقس َعَلى ذِلَك أمثاُهلا
  :ِفيَها األوُجُه اَخلمسة حلَِمَزَة َوقفاً  َيَشآءُ ) ٢٤٧(اآلية 
  .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ _ ٣و٢و١
  .َتسِهيُل اهلَمَزِة َوَروُمَها َمَع الّطوِل َوالَقصرِ _ ٥و٤

 .)ِفَيه( :ُة َمهَزَتَهَ◌ا يَاًء َمفُتوَحًة َوقفاً أبَدَل َمحزَ  ِفَئة) ٢٤٩(اآلية 
َوَلُه َوصــــًال الّســــكُت ؛َمحـــزُة بِالنْقــــِل َوالّســـْكتِ  َوقَــــَف َعليهــــا األرض) ٢٥١(يـــة اآل

 .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
 

بداية الجزء الثالث   ....تِلَك الّرُسُل َفّضْلَنا بَعَضُهْم َعَلى بَعض) ٢٥٣(اآلية 
 .والثمن األول

  :َوَلُه َوقفاً َثالثُة أوُجهٍ  ؛َمحَزةُ  أَماَهلَُما "معاً "َشآَء ) ٢٥٣(اآلية 
  .اإلبَداُل َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 

ـــــات ـــــُوثَقى ، جـــــآَءتُهم )٢٦٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٦، ٢٥٣( اآلي ـــــى، ال ـــــاه ، أّن  ، َءاَت
  .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ   بـََلى ، الَموَتى
ـــ ، َمــْن َءاَمــن) ٢٥٨ ، ٢٥٣( اآليتــان ــهٰ◌ أْن َءاَت َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ـ

 .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
ـــة ـــأِتي) ٢٥٤( اآلي ـــٌة َوال، أن َي ـــٍة َوقـــس علـــى ذلـــك  ُخّل ـــٌف بـــدوِن ُغّن أدَغَمَهـــا َخَل
 .أمثاهلا

، تاخــذه( :أبــَدَل اهلَمــَزَة ِفيِهَمــا َمحــَزُة َوقفــاً  تُــؤِمن، أُخــُذهتَ )٢٦٠ ، ٢٥٥( اآليتــان
  .)تومن
 . َوَحّقَقَهاَسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً  بِإذنِه) ٢٥٥(اآلية 



٥٤ 

 .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً وحذفها يـَُئوُده) ٢٥٥(اآلية 
َوَلُه َوصــًال الّســكُت ؛ِل َوالّســْكتِ َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــ َواألرض) ٢٥٥( اآليتــان

 .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
     .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد ِبَشيءٍ ) ٢٥٥(اآلية 
   .)َربِّ الذي(َحَذَف الَياَء َوصًال َمحَزُة  رَبَِّي الذي )٢٥٨(اآلية 
 ) َواُِميت( :اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً ِخبُلٍف َعنهَسّهَل  َوأُِميت )٢٥٨(اآلية 
 )ِمَيه( :أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوَحًة َوقفاً  "معاً "ِمْاَئة ) ٢٥٩(اآلية 
  .)لَِبتّ ( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحَزةُ  "كله" لَِبثتَ )٢٥٩(اآلية 
 )يـََتَسنَّ ( :َوأثَبتَـَها َوقفاً َمحَزةُ  َوصالَ  أسَقَط اهلَاءَ  يـََتَسّنه) ٢٥٩(اآلية 

ــة اآل ــمُ  )٢٥٩(ي  :َوصــالً  أبــَدَل َمهــَزَة الَقطــِع َمهــَزَة َوصــٍل َوَجــَزَم املـِـيَم َمحــَزةُ  قــاَل أْعَل
 .)عَلمْ ٱقَاَل (

  .)َفِصْرُهنّ ( :َكَسَر الّصاَد َمحَزةُ  َفُصْرُهنّ  )٢٦٠(اآلية 
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ُهْم أجـرُهملَ  ، ْعَلْم أنٱوَ ) ٢٦٢ ، ٢٦٠( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلا يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِإســـَقاِط اهلَمـــزة َونَقـــُل َحرََكِتَهـــا إَ  الـــزّاي  ُجـــْزءاً ) ٢٦٠(اآليـــة 

  .)ُجزَا(َوأبَدَل نُوَن الّتنويَن أِلفاً 
َبَتْت َسْبعَ  )٢٦١(اآلية   ) .أنبتسَّبع(أدغم التاء يف السن محزة  أَنـْ
 .أَماَهلَا َمحَزُة َوقفاً  أذًى ّلُهم) ٢٦٢(اآلية 
 ).َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ِهمْ يْ لَ عَ ) ۲٦۲(اآلية 

 
 .بداية الثمن الثاني .....َقوٌل َمعُروٌف َوَمغِفَرة )٢٦٣(اآلية 
  .ا َمحَزةُ أَماَهلُمَ  َواألَذى، "وقفاً " أَذى) ٢٦٤ ، ٢٦٣(اآلية 
أدَغَمَهــا َخلَــٌف بــدوِن ُغنّــة وقــس  َصــَدَقٍة يَتبَـُعَهــا ، َمعــُروٌف َوَمغِفــَرة) ٢٦٣( اآليــة

 .على ذلك أمثاهلا



٥٥ 

َوَلُه َوصـــًال ؛َوَقـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  األِخـــر ، َواألَذى) ٢٦٤( اآليـــة
  .وقس على ذلك أمثاهلا ُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ الّسك
ــاءَ  )٢٦٤(اآليــة  َوإبــَداُل ، َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإبــَداِل اهلَمــَزِة األوَ  يَــاًء َمفُتوحــةً  رَِئ

  .)رِيا(الثّانِيِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطوِل 
، يـُـوِمن( :َوقفـاً  ِفيِهَمـا َمحـَزُة اهلَمـَزةَ  أبـَدلَ  َويَـأُمرُُكم، يُـؤِمن) ٢٦٨ ، ٢٦٤( اآليتـان
   .وقس على ذلك أمثاهلا.)َويَاُمرُُكم
وقـس علـى ذلـك َسَكَت َعَليَها َمحـَزُة َوصـًال ِخبُلـٍف َعـن َخـالد  َشيءٍ ) ٢٦٤(اآلية 
  .أمثاهلا
  .)ِبرُبـَْوة( :َضّم الرّاَء َمحَزةُ  ِبَربـَْوة )٢٦٥(اآلية 
ــَوٍة أَصــابـََها، ِهمِمــْن أنُفِســ )٢٦٥( اآليــة ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ِبَربـْ
 . وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

  .ِفيَها األوَجه اخلمسة حلَِمَزَة َوقفاً  ُضَعَفآءُ  )٢٦٦(اآلية 
  .مَسة حلَِمَزَة َوقفاً ِفيَها األوُجُه اخل بِالَفْحَشآءِ ) ٢٦٨(اآلية 
  .)ِعّمافـَنَ ( :فـََتَح الّنوَن َمحَزةُ  فَِنِعمَّا) ٢٧١(اآلية 
  .)رْ َوُنَكفِّ ( :محزةُ أبَدَل الَياَء نُوناً َوَجَزَم الرّاَء  َوُيَكفِّرُ ) ٢٧١(اآلية 

 
  .بداية الثمن الثالث ....لَيَس َعَليَك ُهَداُهمْ ) ٢٧٢(اآلية 

ــــــــــات  ) ٢٨٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨١  ، ٢٧٨،  ٢٧٦  ،٢٧٥ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢(اآلي
ـــَداُهم ، "وقفـــاً "، مســـمًى تـُـــَوّفى، َجـــآَءه ، فَـــانتَـَهى ، "كلـــه"الرِّبَـــا  ، ِبِســـيَماُهم، ُه

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َموالنَا، َوأدَنى ، األخَرى ، "معاً "إحَداُهَما 
  .حلَِمَزَة َوقفاً األوُجُه اَخلمَسة َيَشآءُ ) ٢٧٢(اآلية 
َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتحِقيــِق اهلَمــَزِة َوإبــَداُهلَا يَــاًء َمفُتوحــًة  َفألنُفِســُكم) ٢٧٢(اآليــة 
  .)فَِلَينُفسكم ، فألنفسكم( :َوجهانِ 
أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة  ْمَرأتَـانٱفـََرُجـٌل وَ ، َمـن َيَشـآء) ٢٨٢ ، ٢٧٢( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلا



٥٦ 

ـــــــــان ـــــــــِل  األخـــــــــَرى ، األرض) ٢٨٢ ، ٢٧٣( اآليت ـــــــــَف َعليهـــــــــا َمحـــــــــزُة بِالنْق َوَق
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  "معاً " عليِهمْ ) ۲۷۷، ۲۷٤( تاناآلي  ).َعَليـْ
ــْم أجــرُهم ) ٢٧٧ ، ٢٧٤( اآليتــان َلُه َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  "معــاً "فـَ

  .وقس على ذلك أمثاهلا ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
 .)ياكلون( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً  يَأُكُلون) ٢٧٥( اآلية

َنِظــَرٌة إلَــى ، َكّفــاٍر أثِــيم )٢٨٠ ، ٢٧٦( اآليتــان  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  فـَ
  .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً  ِخبُلٍف عنهُ 

  .)فـََئاِذنُواْ ( :فـََتَح اهلَمَزَة َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها وََكَسَر الّذاَل َمحَزةُ  فَْأَذنُواْ ) ٢٧٩(اآلية 
  .)ّتّصّدُقواْ ( :َشّدَد الّصاَد َمحَزةُ  َتَصّدُقواْ  )٢٨٠(اآلية 

  .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  الشَُّهَداءِ ) ٢٨٢(ة اآلي
    .)إن َتضل( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزةُ  أن َتِضل) ٢٨٢(اآلية 
  .)فتذكرُ ( :َرَفَع الرّاَء َمحَزةُ  فـَُتذّكِّرَ  )٢٨٢(اآلية 
  .)رةٌ جتارٌة حاض( :َرفـََعُهَما َمحَزةُ  ِتَجارًَة َحاِضَرةً  )٢٨٢(اآلية 

 
 بداية الثمن الرابع .....َوإن ُكنُتْم َعَلى َسَفر) ٢٨٣(اآلية 
ــُه ابِتــداًء   ؛)الــِذ يــُتمن(أبــَدَل اهلَمــَزَة يَــاًء َمحــَزُة َوقفــاً  ؤُتِمــنٱالــِذي ) ٢٨٣(اآليــة  َوَل

 .)أُوُمتن(َكَحفٍص إبَداُل اهلَمَزِة َواواً 
 .أدَغَمَها َخَلٌف بدوِن ُغّنة اَوَمن َيكُتمهَ  ، َسَفٍر َوَلم) ٢٨٣( اآلية

ـــان ـــنَ ) ٢٨٥ ، ٢٨٣( اآليت ـــإْن أِم ـــن،  َف ـــٌل َءاَم ـــٌف َســـكَ  ُك َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل
 .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

يَـْغِفــرُ ) ٢٨٤(اآليــة  ــ َويـَُعــذُِّب َمــن، فـَ  :محــزةُ اَء يف املـِـيِم َجــَزَم الــرّاَء َوالَبــاَء َوأدَغــَم الَب
   .)ويعذمَّن، فيغفرْ (

َوَلُه َوصــــًال الّســــكُت ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحـــزُة بِالنْقــــِل َوالّســـْكتِ  األرض) ٢٨٤( اآليـــة
  .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



٥۷ 

َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  أنفَسُكْم أو) ٢٨٤( اآلية
 .َوصًال َوَوقفاً 

 :َمحـَزُة َوقفـاً  ِفيِهَما أبَدَل اهلَمَزَة َواواً  ُتؤاِخذنَا، َوالُمؤِمُنون) ٢٨٦ ، ٢٨٥( اآليتان
  .)تواخذنا ، املومنون(

  .)وِكَتابَه( :محزةُ  َكَسَر الَكاَف َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها َوفـََتَح الَباءَ   وَُكُتِبه )٢٨٥(اآلية 
 :َمحَزُة بِثالثَِة أوُجهٍ  َوَقَف َعَليَها أْو أخطَأنَا) ٢٨٦(اآلية 
ـــــِة ألفـــــاً / ١ ـــــداُل اهلمـــــَزِة الثاني ـــــواِو َوإب ـــــا إ  ال أَو ( :إســـــقاُط اهلمـــــَزِة األوَ  َونقـــــُل حرَكتَه

 .)ْخطَانَا
 .)أْو أخطَانَا( :َحتِقيُق اهلَمزِة األوَ  دوَن سكٍت َمَع إبداُل الثانية/ ٢
 .)أْخطَانَا سأو( :الثانية َحتِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َمع السكِت َوإبدالُ / ٣

 


 جلَِِميِع الُقرّاِء َوصًال فـَْتُح املِيِم َمَع الّطوِل َوالَقصِر  اهللا الم ) ١(اآلية 
 . هنا ويف سائر القرآنقـَّلَلَها َمحَزُة  الّتوراة) ٣(اآلية 

ـــات ـــدىً ) ١٤ ، ١٣ ، ٥، ٤( اآلي ـــى، "وقفـــاً "ُه نَيا، َرىَوُأخـــ، َيخَف ـــدُّ أَمـــاَهلُّن  ال
  .َمحَزةُ 

  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  َشيءٌ ) ٥(اآلية 
  .)َشيٌ (:إلسَكاِن َوالّروِم َواإلمشَامِ إسَقاُط اهلَمَزِة َونقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء َمَع ا_ ٣و٢و١
 :إلسَكاِن َوالّروِم َواإلمشَامِ يف الثّانِية َمَع ا إبَداُل اهلَمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  _ ٦و٥و٤
  .)َشيٌّ (

  .َوحلَِمَزَة وصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
  :َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِخبَمسِة أوُجهٍ  َيَشاءُ ، الّسَماءِ ) ٦ ، ٥(اآليتان 

   .إبَداُل اهلَمَزِة َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ _ ٣و٢و١
   .َمَع الّطوِل َوالَقصرِ ورومها سِهيُلَها تَ _ ٥و٤



٥۸ 

َوقَــــَف َعليِهَمــــا َمحــــَزُة بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َولَــــُه  األرَحــــام ، األرض) ٦ ، ٥( اآليتــــان
 وقس على ذلك أمثاهلا  ؛َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

   .)تاويله( :َوقفاً  أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهَما أِلفاً َمحَزةُ  "معاً "تَأِويِله ) ٧(اآلية 
 ؛وصـــًال ووقفـــاً ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  رَحمـــًة إنّـــك) ٨(اآليـــة 

  .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح
َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف َعنـه  َلُكـْم َءايـة، َعنُهْم أْمَواُلُهم )١٣ ، ١٠(اآليتان 

 .لك أمثاهلاوقس على ذَوصًال َوَوقفاً 
 ؛أدَغَمُهَمـا َخلَـٌف بِـدوِن ُغنّـة َكـاِفَرٌة يـَـَرونـََهم،  َشـيئًا َوأولئـك) ١٣ ، ١٠(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً  )١٠(اآلية 
  .وقس على ذلك أمثاهلالٍف َعن َخالد َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُ  ؛)َشّيا

ـــٍة َمحـــَزةُ  َســـُتغَلُبون َوُتحَشـــُرون )١٢(اآليـــة   :أبـــَدَل تَـــاَء اِخلطَـــاِب ِفيِهَمـــا يَـــاَء َغيَب
 .)سُيغلبون وُحيشرون(

    .)َوبِيس( :أبَدَل َمهَزتـََها يَاًء َوقفاً َمحَزةُ  َوبِئسَ  )١٢(اآلية 
 َف َعَليِهَما َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة يَاًء َوقَ  ِفئة ، ِفَئَتين )١٣(اآلية 
  .)ِفَية ، ِفَيَتني( :َمفُتوحةً 
  .)يـَُويّد( :َوَقَف َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة َواواً َمفُتوحةً  يُؤّيد) ١٣(اآلية 
  .محزةُ َسّهَل اهلَمَزَة َوقفاً  الَمئَـاب) ١٤(اآلية 

 
  الخامس  ِبَداية الُثُمن ....جِلُكماْم ِبَخيٍر مِّن ذَ ُقْل َأُؤنَِبُئكُ ) ١٥(اآلية 
  :وقفاً  ِفيَها حلَِمَزة َعَشَرُة أوُجهٍ  ُقْل أؤنَِبُئُكم )١٥(اآلية 
  .)أؤنبـُكم( :َحتِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َوالثّانَِية َوَتسِهيُل الثّالَِثة -١
 ) أؤنبُيكم(:الثّالَِثة يَاًء َمضُمومةً ُل َحتِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َوالثّانِية َوإبَدا -٢
  .)أاُنبـُكم( :َتسِهيُل الثّانِية َوالثّالِثةَحتِقيُق األوَ  وَ  -٣
 .)أاُنبُيكم( :لثّانِية َوإبَداُل الثّالَِثةَحتِقيُق األوَ  َوَتسِهيُل ا -٤



٥۹ 

 . مع هذه األوجِه األربعةالّسكُت يف األوَ   -٨و٧و٦و٥
 .)ُقَل اُنبـُكم( :َتسِهيُل الثّانِية َوالثّالِثةوَ  الّنقُل يف األوَ   -٩
  .)ُقَل اُنبُيكم(:الثّانِية َوإبَداُل الثّالِثة الّنقُل يف األوَ  َوَتسِهيلُ  -١٠

َوَقَف َعليِهَمـا َمحـَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت َولَـُه  اإلسالم ، األنَهار) ١٩ ، ١٥( اآليتان
 وقس على ذلك أمثاهلا ؛دَوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخال

ــان ــَرٌة َورضــَوان) ١٩ ، ١٥( اآليت ــر ، ُمَطّه ــن َيْكُف أدَغَمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــة  َوَم
  .وقس على ذلك أمثاهلا

نَيا، َجآَءُهم )٢٨ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١٩(اآليات   .أَماَهلُّن َمحَزةُ  تـَُقاه، يـَتَـَوَلى، الدُّ
 .)َوجهْي هللا( :محزةُ  أسَكَن الَياءَ  َوْجِهَي هللا  )٢٠(اآلية 

ُقــْل أْســَلمتُ ) ٢١ ، ٢٠( اآليتــان  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  ِبَعــَذاٍب ألِــيم، فـَ
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبَوجَهنيِ  َءأسَلمُتم) ٢٠(اآلية 
  .)َءَأسلمتم(َحتِقيُق اهلَمَزَتِني  -١
  .)َءَاسلمتم(َحتقيُق األوَ  َوَتسِهيُل الثّانِية  -٢

َضــّم الَيــاَء َوفـَــَتَح الَقــاَف َوزَاَد أِلفــاً بَعــَدَها وََكَســَر التّــاَء  َويَقتُـلُــوَن الــذينَ ) ٢١(اآليــة 
 .)يـَُقاتُِلونَ ( :محزةُ 

َمحــَزُة ِفيِهَمــا  إبــَداُل اهلَمــَزِة َواواً  الُمــؤِمِنين، نالُمؤِمنُــو  ، تُــؤِتي) ٢٨ ، ٢٦( اآليتــان
وِمنني، املومنني ، ُتويت( :َوقفاً 

ُ
  .)امل

 : َوَقَف َمحَزُة َعَلى اهلَمَزِة املضُموَمِة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  "األربعة"َتَشآُء ) ٢٦(اآلية 
 .أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
 . َسّهَل اهلَمَزَة َمَع رومها وعليه الّطوُل َوالَقصر -٥و٤

 .َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُلٍف َعنه َوصًال َوَوقفاً  ُصُدورُِكْم أو) ٢٩( اآلية
 .َحَذَف الَواَو َمحَزُة َوصًال َوَوقفاً َوَسّهَل اهلَمَزَة َوقفاً  رَُءوف )٣٠(اآلية 

 
  السادس  بداية الثمن ....َطَفى َءاَدَم َونُوحاً صْ ٱإّن اهللا ) ٣٣(اآلية 



٦۰ 

ـــــات  ـــــَطَفىٱ) ٤٩ ، ٤٥ ، ٤٧  ،٤٢ ،٤٠ ، ٣٩  ،٣٧ ،٣٦ ، ٣٣(اآلي ، ْص
نَيا ، " وقفـاً "ِعيَسـى ،َقَضـى ، "معاً "اْصَطَفاكَ ،"كله"أّنى ، بَِيحيَ ، َكاألنَثى،  أنَثى ، الـدُّ

  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الَموَتى
أدَغَمَهــا َخلَــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  َمــن َيَشــآء، حــاً َوَءالَونُو ) ٣٧ ، ٣٣( اآليتــان

  .على ذلك أمثاهلا
َوَقــَف َعليِهَمــا َمحــَزُة بِالّنقــِل َوالّســكِت  َواإلبَكــار ، َكــاألنَثى) ٤١ ، ٣٦( اآليتــان

  وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
ــًة إنّــك) ٤١ ، ٣٨( اآليتــان ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  أيّــاٍم إال، طَّيَب
  .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوجٍه  َيَشآءُ  ، الدَُّعآءِ ) ٤٠ ، ٣٨(اآليتان 
 .سط والطولإبداُل اهلمَزِة أِلفاً مع القصر والتو  -٣و٢و١
 .تسهيلها ورومها مع الطول والقصر -٥و٤

َناَدْتهُ  )٣٩(اآلية    .)فناداه( :أبَدَل الّتاَء أِلفاً ُممَاَلًة َمحَزةُ  فـَ
  .)إّن اهللا( :َكَسَر اهلمَزَة َمحَزةُ  أّن اهللا )٣٩(اآلية 

َضـّم الشِّـَني َخمَّفَفـًة فـَـَتَح اليَـاَء َوأسـَكَن البَـاَء وَ  "معـاً "يـَُبشِّـُرك  )٤٥ ، ٣٩(اآليتـان 
   .)يـَْبُشُرك( :َمحَزةُ 
 .)َلَديُهم( :َمحَزةُ فيهما َضم اهلَاَء  "معاً "َلَديِهم ) ٤٤(ية اآل

َســـَكَت َعَليَهــا َخلَــٌف ِخبُلـــٍف َعنــه َوصـــًال  أقالَمهـــْم أيـُّهــم، لَــَديِهْم إذ) ٤٤( اآليــة
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَوقفاً 

 . قللهما َمحَزةُ  لتـَّْورَاة، التَّورَاةوا ) ٥٠، ٤٨( اآليتان
  .)َونـَُعلُِّمه( :محزةُ أبَدَل الَياَء نُوناً  َويـَُعلُِّمه) ٤٨(اآلية 
  .)َقجِّئتكم( :محزةُ أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم  َقْد ِجْئُتُكم ) ٤٩(اآلية 
ــةِ ) ٤٩(اآليــة  ــاِء األوَ  يف الثّانِيــةدَغــاأبــَدَل َمحــَزُة اهلَمــَزَة يَــاًء َوقفــاً َمــَع إ َكَهيَئ  ، م الَي

  )َكَهَيه،  َكهّيه(:وأسقط اهلمزَة ونقل حركتها إ  الياِء وجهانِ 



٦۱ 

        .)بُِيوتكم( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوِتَكم) ٤٩(اآلية 
 )وجيتكم( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َوقفاً  "معاً "َوِجْئُتُكم ) ٥٠ ، ٤٩(اآليتان 

 .)مومنني( :أبدَل اهلمزَة َمحزُة واواً وقفاً  ينُمؤِمنِ  )٤٩(اآلية 
 .)ـراطز صـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخلٌف   ِصَراط )٥١(اآلية 

 
ُهُم الُكفرفـََلَما أحَ  )٥٢(اآلية   السابعبداية الثمن   ...سَّ ِعيَسى ِمنـْ

 يَـــــــا ، "معـــــــاً "ِعيَســـــــى ) ٧٣  ،٦٨ ،٦١ ، ٥٩ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٢(اآليـــــــات 
نَيا، ِعيَســـى أَمـــاَهلُّن  "وقفـــاً "، َأْولِـــى، يـــؤتي"َوقفـــاً "ُهـــَدى اهللا ، الُهـــَدى، َجـــآَءك، الـــدُّ
  .َمحَزةُ 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ِمـْن إلَـه ، َمْن أنَصاِري) ٦٢ ، ٥٢( اآليتان
  .اهلاوقس على ذلك أمثِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛ووقفاً  وصالً  عنهُ 

َوَقَف َعليِهَمـا َمحـَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت َولَـُه  األيَات ، َواألِخَرة) ٥٨ ، ٥٦( اآليتان
  وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

 ).فنـَُوفَّيهم(أبدل الياء نوناً َمحَزُة   فَيَوفِّيِهمْ  ) ٥٧(اآلية 
َسَكَت َعَليَهـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف  َوبَيَنُكْم أال ، أُجوَرُهم َوفِّيِهمْ نفَ ) ٦٤ ، ٥٧( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصًال َوَوقفاً 
َنـــآءَُكم َوِنَســـآَءنَا َوِنَســآءَُكم )٦١(اآليــة  َنآَءنَـــا َوأبـْ ـــّد  أبـْ

َ
َســـّهَل اهلَمـــَزَة َمحــَزُة َمـــَع امل

  .َوالَقصِر َوقفاً 
ـــات  ـــَوآءٍ ) ٧٤ ، ٧٣ ، ٦٤(اآلي ـــآُء  ،َس ـــاً "َيَش ـــَف َعَليِهَمـــا َمحـــَزُة ِخبَمَســـِة  "مع َوَق
  :أوُجهٍ 
 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
 .َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  ورومها َتسِهيُلَها -٥و٤

، َشـَيا(َمـَع اإلدَغـام َواإلبـَداُل  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً  )٦٤(اآلية 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا



٦۲ 

أدَغَمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــة وقــس علــى  أن يُــؤَتى ، َشــيئاً َوال) ٧٣ ، ٦٤( اآليتــان
 .ذلك أمثاهلا

 . قللها َمحَزةُ  التَّورَاة) ٦٥(اآلية 
  .)املومنني( :فاً أبدَل اهلمزَة َمحزُة واواً وق الُمؤِمِنين) ٦٨(اآلية 

 
 الثامنبداية الثمن   ....لِكَتاِب َمن إن تَأَمْنهُ َوِمْن أْهِل ا) ٧٥(اآلية 
يِهَمـا َوصـًال أبـَدَل َمحـَزُة الـَواَو ِفيِهَمـا َوقفـاً َوأسـَكَن اهلَـاَء فِ  "معـاً "يـُـَؤدِّه  )٧٥(اآليـة 
  .)يـَُودِّهْ ( :َوَوقفاً 
دَغَمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـة وقـس علـى أ َسبيٌل َويـَُقولُـون ، ِبِقنطَاٍر يُؤِده) ٧٥(اآلية 

 .ذلك أمثاهلا
ــْن أْهــل) ٧٥(اآليــة  ــْن إن، َوِم وصــًال ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  َم
 .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛ووقفاً 
  .)َقآِاماً ( :َزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع الّطوِل َوالَقصرِ َوَقَف َعَليَها محَ  َقآِئماً ) ٧٥(اآلية 

َوقَــَف َعليِهَمــا َمحــَزُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َولَــُه  األِخــَرة، األّمّيــين) ٧٧ ، ٧٥(اآليتــان 
 وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

 ، َجــآءَُكم فــى، اتقــى، أو  ،بـَلَــى) ٩١ ، ٨٦ ، ٨٤ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٧٦(اآليــات 
  .أَماُهلُّن َمحَزةُ  فْـَتَدىٱ، َوَجآَءُهم ، ُموَسى َوِعيَسى، تـََوّلى
ُهمْ ( ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  إليِهمْ ) ۷۷(اآلية   ).ِإلَيـْ

َســَكَت َعَليَهــا َخلَــٌف ِخبُلــٍف  ِلُكــْم إْصــِريٰ◌ ذَ ، يَــأمرَُكْم أن) ٨١ ، ٨٠(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا قفاً َعنه َوصًال َووَ 

  .)ِلَما ءاتيتكم( :َكَسَر الالَم َمحَزةُ  َ◌َلَما َءاتَيتَكم) ٨١(ة اآلي
  .)أَختُّم( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  َوأَخْذُتم) ٨١(اآلية 
غُــون) ٨٣(اآليــة  ، تبغــون( :أبــَدَل يَــاَء الَغيبــِة تَــاَء ِخطَــاٍب ِفيِهَمــا َمحــَزةُ  يـُْرَجُعــون، يـَبـْ
 .)ترجعون
ُهمْ ( ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَليِهمْ ) ۸۷(اآلية   ).َعَليـْ



٦۳ 

 
  الُجـزء الرابـعبدايـة   .....لُّ الطََّعاِم َكاَن ِحـًال لَِبنـي إسـرِآئِيل إالكُ  )٩٣(اآلية 

   .والثمن األول
 . ا َمحَزةُ مقلله التَّورَاة، بالتوراة) ٩٣(اآلية 

ـــات ـــَرىٱ) ١١١ ، ١٠٥  ،١٠١،  ٩٦ ،٩٤( اآلي ـــاً "وهـــًدى ،فْـتَـ ـــى، "وقف  ، تتل
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "أَذى ، َجآَءُهم
أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن ُغنـة وقـس  َوَمن يَعَتِصـم، َحِنيفاً َوَما) ١٠١ ، ٩٥(اآليتان 

 .على ذلك أمثاهلا
 فُصــوِل َخلَــفٌ َكَت َعلــى املَســ أّمــٍة أخرَِجــت، َمــْن َءاَمــن) ١١٠ ، ٩٩(اآليتــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلاقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
 ).ـرَاطزِصـ: (أَشمَّ الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراط) ١٠١(اآلية 

لـٍف َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُ  َعَليُكْم إَذا، َعَليُكْم َءايَات) ١٠٣ ، ١٠١(يتان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصًال َوَوقفاً 

ــور ، األرض) ١٠٩(يــة اآل ــُه َوصــًال  األُم َوَقــَف َعليِهَمــا َمحــَزُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َوَل
 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

  .)ِجعُ تـَرْ ( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزةُ  تـُْرَجعُ ) ١٠٩(اآلية 
، تـــــامرون( :أبـــــَدَل اهلَمـــــَزَة ِفيِهَمـــــا َمحـــــَزُة َوقفـــــاً  الُمؤِمنُـــــون، تَـــــأُمُرون) ١١٠(اآليـــــة 
 .)املومنون
ُهمْ ( ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۱۱۲(اآلية   )َعَليـْ

 
 الثانيبداية الثمن    ........لَيُسوْا َسَوآءً  )١١٣(اآلية 
  .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتْسِهيِل اهلَمَزِة َمَع املدِّ َوالَقْصرِ  َسَوآءً ) ١١٣(اآلية 

َت َعلــى املفُصـوِل َخلَــٌف َسـكَ  ِصــرٌّ أَصــاَبت ، ِمــْن أهـل) ١١٧ ، ١١٣(اآليتـان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
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أدَغَمَهـــا خلــُف بـــدون غنـــة  َخبَـــاًال َوّدوا، َقآِئَمـــٌة يَتلُـــون) ١١٨ ، ١١٣(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

َوَقَف َعليِهَمـا َمحـَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت  تٰ◌ األيـ ، األِخر) ١١٨ ، ١١٤(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـٌف  ُصـُدورُُهْم أكبَـر ، َعـنُهْم أمـَواُلُهم) ١١٨ ، ١١٦(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف َعنه َوصًال َوَوقفاً 

نَيا)  ١٣٠ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ، ١١٧(اآليات   الرِّبَا، ُبْشَرى، بـََلى، الدُّ
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ 

 ، الُمؤِمنـــــــون، ُســـــــؤُهمتَ ، يَـــــــأُلوَنُكم) ١٢٥ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١١٨( اتاآليـــــــ
وقـس  ؛)ويـاتوكم ، املومنـون، تسـوهم، يـالونكم( :اهلَمَزَة َوقفاً ِفيهَ أبَدَل َمحَزُة ا َويَأُتوُكم

   .على ذلك أمثاهلا
ـــة  ـــَوجَهنيِ  َشـــيئاً ) ١٢٠(اآلي َواإلبـــَداُل َمـــَع اإلدَغـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَقـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة ِب

  .الّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدَوَوصَلَها بِ  ؛)َشّيا، َشَيا(
        .)إتـُّقول( :الّذاَل يف الّتاءِ  أدَغَم َمحَزةُ  إْذ تـَُقول) ١٢٤( اآلية
  .)مسوَّمني( :فـََتَح الَواَو َمحَزةُ  ُمَسوِِّمين) ١٢٥(اآلية 
دِّ َوالَقصرِ  َخآئِِبين) ١٢٧(اآلية 

َ
   .)نيخآاِب( :َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع امل

  :حلَِمَزَة ِفيَها َوقفاً ِسَتُة أوُجهٍ  َشيءٌ ) ١٢٨(اآلية 
  .الّنقُل َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم َواإلمشَام -٣و٢و١
  .اإلبَداُل َمَع اإلدَغاِم َوَعَليِه اإلسَكاُن َوالرَّوُم َواإلمشَام -٦و٥و٤

  .َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
ُهمْ ( ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ْيِهمْ َعلَ ) ۱۲۸(اآلية   ).َعَليـْ
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  "معاً "َيَشآُء ) ١٢٩(اآلية 
 .اإلبَداُل َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
 .الّتسِهيُل َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
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 الثالث  بداية الثمن ...غِفَرٍة مِّن رَّبُِّكمْ َوَسارُِعوْا إَلى مَ ) ١٣٣(اآلية 
َوَقَف َعليِهَما َمحَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت  األنهار ، َواألرض) ١٣٦ ، ١٣٣(يتان اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
 :ُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ َوَقَف َعَليَها َمحزَ   السَّرَّآِء َوالضَّرَّآءِ ) ١٣٤(اآلية 
 .اإلبَدال َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
 .الّتسِهيُل َوالّروم َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
ــان اآل ــًة أو) ١٤٥ ، ١٣٥(يت ــنفٍس َأنْ  ، فَاِحَش  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ل

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ حَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالتّ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
أدَغَمَها َخَلٌف بـدوِن غنـِة  َوُهدًى َوَموِعَظة ، َوَمن يَغِفر) ١٣٨ ، ١٣٥(يتان اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا
 :أبــَدَل اهلَمــَزَة ِفيِهَمــا َواواً َمحــَزُة َوقفــاً  الُمــؤِمِنين، ُمــؤمِنين) ١٥٢ ، ١٣٩( اآليتــان

  .)املومنني، مومنني(
  .)قـُرْح( :َضمَّ الَقاَف َمحَزةُ  "معاً "قـَْرح ) ١٤٠(اآلية 

َوقَــَف عليهــا محــزُة بِإبــدال اهلمــزِة ألفــاً مــع القصــر والتوســِط  ُشــَهَدآءَ ) ١٤٠(يــة اآل
 .والطولِ 
ـــة  ـــَوجَهنيِ  َشـــيئاً ) ١٤٤(اآلي َواإلبـــَداُل َمـــَع اإلدَغـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَقـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة ِب

  .صَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدَووَ  ؛)َشّيا، َشَيا(
َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُلٍف َعنه  قـَْوَلُهْم إال، َحِسبُتْم أن) ١٤٧ ، ١٤٢(يتان اآل

  .وقس على ذلك امثاهلا َوصًال َوَوقفاً 
  .)ُمَوجال( :أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َمفُتوحًة َوقفاً َمحَزةُ  ُمؤجَّالً ) ١٤٥(اآلية 
َولَـُه لَـَدى الَوقـِف  ؛أْسـَكَن اهلَـاَء ِفيِهَمـا َمحـَزُة َوصـًال َوَوقفـاً  "معاً "نُؤتِِه ) ١٤٥(اآلية 

  .)نؤتهْ ( :إبَداُل اهلَمَزِة َواواً 
  .)يُرثّواب( :أدَغَم الَداَل يف الثّاِء َمحَزةُ  "معاً "يُِرْد ثـََواب) ١٤٥(اآلية 



٦٦ 

، "وقفــــــــــاً "ىهــــــــــدً و ) ١٥٢، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤٨ ، ١٣٨،١٤٥(اآليــــــــــات 
َئاتَاُهم نَيا، فـَ   .أَماَهلُّن َمحَزةُ   "وقفاً "، مثوىَوَمأَواُهم، َموالُكم، "كله"الدُّ
ـــــونـَُهم، َوَلَقـــــْد َصـــــَدَقُكم) ١٥٢(اآليــــة  ، ولقّصـــــدكم( :أدَغَمُهَمـــــا َمحـــــَزةُ  إْذ َتُحسُّ
 .)إّحتسو�م

  .أَماَل الرّاَء َواألِلَف َمحَزةُ  أرَاُكم) ١٥٢(اآلية 
 

 الرابع  بداية الثمن ...نإْذ ُتصِعُدوَن َوال تـَْلُوو ) ١٥٣(آلية ا
 ) إتُّصعدون( :أْدَغَم َمحَزُة الّذاَل يف الّتاءِ  إْذ ُتْصِعُدون) ١٥٣(اآلية 
ــ ــون) ١٦٦ ، ١٦٠(  اتاآلي ــؤِمِنين، الُمؤِمُن ــَزَة ِفيِهَمــا َمحــَزُة َوقفــاً  الُم  :أبــَدَل اهلَم

 .)املومنني ، املومنون(
 )١٧٠  ،١٦٦ ،١٦٥ ، ١٦٢ ، ١٦١  ،١٥٦،  ١٥٥ ،١٥٣(يــــات اآل
َءاتَاُهم، أّنى، َوَمأَواه، تـَُوّفى  ، غًزى،" وقفاً " "معاً "ألتقى  ،ُأخَراُكم  ُأَماَهلُّن َمحَزة.  

أدَغَمهــا َخَلــٌف بــدوِن  نـَُعاســاً يَغَشــى ، أَحــٍد َوالّرُســول) ١٥٤ ، ١٥٣(اآليتــان 
 .غنة وقس على ذلك أمثاهلا

  .)َتغشى( :أبَدَل يَاَء الّتذِكِري تَاَء تَأنِيث َوأَماَل األِلَف َمحَزةُ  يـَْغَشى) ١٥٤(آلية ا
ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  قُـــْل إن ، َقـــْد أَهمـــتُهم )١٥٤(اآليـــة 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً 
َســــَكَت َعَليَهــــا َخَلــــٌف  َعــــنُهْم إن ، أَهمــــتُهْم أنُفَســــُهم )١٥٥ ، ١٥٤( اآليتــــان

 .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف َعنه َوصًال َوَوقفاً 
َوَقَف َعليِهَما َمحَزُة بِالّنقِل َوالّسكِت َوَلُه َوصًال الّسـكُت  "معاً "األمر) ١٥٤(اآلية 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛ِخبُلٍف َعن َخالد
 .)َعَليُهُم الَقتل( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهُم الَقتل) ١٥٤(آلية ا

 ا محزُة بِأربعة أوجٍه موقف عليه "معاً "َشيٍء ) ١٦٥ ، ١٥٤(يتان اآل
 .إبداهلا ياًء وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين َمع اإلسكاِن والروم -٢و١
 .اإلسكاِن والرومِ إسقاط اهلمزِة ونقُل حركتها إ  الياِء مع  -٤و٣



٦۷ 

 .) بُِيوِتُكم(كسر الباء محزة  بـُُيوِتُكم) ١٥٤( ةاآلي
  :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحَزةُ  َتعَمُلوَن َبِصير) ١٥٦(اآلية 

  .)يعملون بصري(
  .)ِمتم( :َكَسَر املِيَم ِفيِهَما َمحَزةُ  "معاً "ُمتُّم  )١٥٨ ، ١٥٧(اآليتان 

 )   جتمعون( :أبَدَل يَاَء الَغيَبَة تَاَء ِخطَاٍب َمحَزةُ  َيْجَمُعون) ١٥٧(اآلية 
  .)يـَُغلّ ( :َضّم الَياَء َوفـََتَح الَغَني َمحَزةُ  يـَُغلّ ) ١٦١(اآلية 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " عليِهمْ ) ۱۷۰، ۱٦٤( اآليتان  ).َعَليـْ
 

 
 .الخامس  بداية الثمن ....بِِنْعَمٍة مَِّن اِهللا َوَفضلوَن َيْسَتْبِشرُ  )١٧١(اآلية 

 يَأتِيَـَنـــا ، "معـــاً "ُمـــؤِمِنين، الُمـــؤِمنين ) ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٥ ، ١٧١(يـــات اآل
 ) ياتينا ، مومنني، املومنني( :وقفاً  أبَدل اهلَمَزَة َمحَزُة ِفيِهنّ 

ا خلٌف بدوِن غنٍة وقس أدَغمهَ  َلن َيضرواْ ، َوَفضٍل َوأن) ١٧٦ ، ١٧١( اآليتان
  .على ذلك أمثاهلا

  .)الُقرح( :َضّم الَقاَف َمحَزةُ  الَقْرح) ١٧٢(اآلية 
َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُلـٍف  فـََلُكْم أْجر، فـََزاَدُهْم إيَماناً ) ١٧٩ ، ١٧٣( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصًال َوَوقفاً 
 .)َقجَّمعوا( :َغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ أد َقْد َجَمُعواْ ) ١٧٣(اآلية 

ــَزاَدُهم )١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٠ ، ١٧٣( اآليــات ــاُهم، فـَ نَيا، َجــآءو، َءاَت  الــدُّ
 .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ 
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  ُسوءٌ ) ١٧٤(اآلية 
  .)سوٌ ( :َواِو َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم َواإلمشَامِ إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  ال -٣و٢و١
إبــــــَداُل اهلَمــــــَزِة َواواً َوإدَغــــــاُم الــــــَواِو األوَ  يف الثّانِيــــــة َمــــــَع اإلســــــَكاِن َوالــــــرَّوِم  -٦و٥و٤

 .)سوٌّ ( :َواإلمشَامِ 



٦۸ 

 ، الّنقــــــلُ  :َوقَــــــَف َعَليَهــــــا َمحــــــَزُة بِــــــَوجَهنيِ  "معــــــاً " َشــــــيئاً ) ١٧٧ ، ١٧٦( اآليتــــــان
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا، َشَيا(إلبَداُل َمَع اإلدَغام َوا

ــــــان  ــــــَرة) ١٧٧، ١٧٦(اآليت ـــــــ ، األِخ ــــــا َمحــــــَزُة بِالّنقــــــِل  نٰ◌ بِاإليَم ــــــَف َعليِهَم َوَق
  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوالّسكِت َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

َت َعلــى املفُصــوِل َســكَ  َقــّدَمْت أيــِديُكم ، اٌب أِلــيمَعــذَ ) ١٨٢ ، ١٧٧(اآليتــان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بَِتحِقيـــِق اهلَمـــَزِة َوإبـــَداُهلَا يَـــاًء َمفُتوحـــًة  ألنُفِســـِهمْ ) ١٧٨(اآليـــة 

  .)لَِينفسهم، ألنفسهم( :)وجهان(
  .)ُميَيِّز( :َضّم الَياَء َوفـََتَح املِيَم َوَشّدَد الَياَء َمكُسورًة َمحَزةُ  َيِميز) ١٧٩(اآلية 

  .ِفيِهَما األوُجُه اَخلمَسِة َوقفاً حلَِمَزةُ  أغِنَيآءُ ، َيَشآءُ ) ١٨١ ، ١٧٩(اآليتان 
ــــــــان ــــــــَبنّ ) ١٨٠، ١٧٨( اآليت ــــــــاً "َيْحَس ــــــــاءَ  "مع ــــــــِة َت َــــــــاَء الَغيَب ــــــــَدَل ي ــــــــاٍب  أب ِخَط

  .)حتسنب(:َمحَزةُ 
  .)لقّسمع( :أدَغَم َمحَزُة الّداَل يف السِّنيِ  َلَقْد َسِمع )١٨١(اآلية 
   .)سُيكَتب( :أبَدَل الُنوَن يَاًء َمضُمومًة َوفـََتَح الّتاَء َمحَزةُ  َسَنْكُتبُ ) ١٨١(اآلية 
َلُهمُ ) ١٨١(اآلية    .)وقتُلُهمُ ( :َرَفَع الالَم َمحَزةُ  َوقـَتـْ
 .)ويقول( :أبَدَل النُّوَن يَاًء َمحَزةُ  َونـَُقول) ١٨١(اآلية 
 .)قّجآءكم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحَزةُ  َقْد َجآءَُكم) ١٨٣(اآلية 

 
َلُوّن في أْمَوالِ  )١٨٦(اآلية   .السادسبداية الثمن   ...ُكْم َوأنُفِسُكملَُتبـْ

، وأنفسـكم( :)وجهـان(َسّهَل اهلَمَزَة َوَحّقَقَهـا َمحـَزُة َوقفـاً  َوأنُفِسُكم) ١٨٦(اآلية  
 .)واَنفسكم

 .َمحَزُة  أمالهما ، أنثى"وقفاً "أًذى ) ۱۹٥، ۱۸٦( اآليتان
َوقَـَف َعليِهَمـا َمحـَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت  َواألرض ، األُمور) ١٩٠ ، ١٨٦(يتان اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛لٍف َعن َخالدَوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُ 



٦۹ 

َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  فـََقْد أخَزيَته، َعَذاٌب ألِيم) ١٩٢ ، ١٨٨(يتان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 :وقف عليها محزُة بِأربعة أوجهٍ  َشيءٍ ) ١٨٩(ية اآل
 .إبداهلا ياًء وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين َمع اإلسكاِن والروم -٢و١
 .إسقاط اهلمزِة ونقُل حركتها إ  الياِء مع اإلسكاِن والرومِ  -٤و٣

أدَغَمهـا َخلـٌف بـدون غنـٍة  ُمَناِدياً يـُنَـادي، ِقَياماً َوقـُُعوداً ) ١٩٣ ، ١٩١( اآليتان
  .وقس على ذلك أمثاهلا

  .قـَّلَل الرّاَء َواألِلَف ِفيِهَما َمحَزةُ  ِلألبَرار ، األبَرار) ١٩٨ ، ١٩٣(اآليتان 
َســَكَت َعَليَهــا َخَلــٌف ِخبُلــٍف  َلُهــْم أجــُرُهم ، رَبـُُّهــْم أنّــي) ١٩٩ ، ١٩٥( اآليتــان

  .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصًال َوَوقفاً 
  .َمحَزةُ ) قَاتـَُلواْ (َوأّخَر ) واقُِتلُ (َقّدَم  َوقَاتـَُلوْا َوقُِتُلواْ ) ١٩٥(اآلية 
  .)َسيـَِّياتم( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوَحًة َوقفاً  َسّيَئاِتِهم )١٩٥(اآلية 
  .أَماَهلَا َمحَزُة َوأبَدَل َمهَزتـََها أِلفاً َوقفاً  ُهم◌ٰ َمأوَ ) ١٩٧(اآلية 

  .)مإلَيهُ ( :َضّم اهلَاَء ِفيَها َمحَزةُ  إلَيِهم) ١٩٩(ية اآل
 


  بداية الثمن السابع ...يَا أيـَّها الّناُس اتـُّقوا رَّبُكم) ١(اآلية 
  .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتْسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َوِنَسآءً ) ١(اآلية 
 .)واألرحامِ ( :َجّر املِيَم َمحَزةُ  َواألْرَحامَ ) ١(اآلية 
ــة  ــى) ٢(اآلي ــَواَلُهْم إَل ــهُ ، أْم ــَواِلُكْم إّن ــٍف َعنــُه َوصــًال َعَليِهَمــا َســَكَت  أْم َخَلــٌف ِخبُل
 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَوقفاً 

ـــاَمى)١٠، ٨ ، ٦ ، ٣ ، ٢(اآليـــات  ـــى، َطـــابَ ، "كلـــه"الَيَت ـــى، أْدنَـــى، َمثَن ، الُقْرَب
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َخاُفواْ ، وََكَفى
 .بِاِإلَمالِة حلَِمَزة ِخبُلٍف عن َخالد ِضَعافَاً ) ٩( اآلية



۷۰ 

ِخبُلــٍف َت َعلـى املفُصــوِل َخلَـٌف َســكَ  فَـإْن َءاَنْســُتمْ ، فـََواِحــَدًة أو) ٦ ، ٣(اآليتـان 
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

اليَـاِء األوَ   إدَغـامِ اِل اهلَمـَزِة يَـاًء َمـَع بـدَ بِإ َف َعَليِهَمـا َمحـَزةُ َوقَـ َمرِيئاً  َهِنيئاً ) ٤(اآلية 
  .)مريّا ، هنّيا( :يف الثّانَِية

 .وقس على ذلك أمثاهلا .أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً  تَأُكُلوَها) ٦(اآلية 
 ، إلــــيُهم( :محــــزةُ  َضــــّم اهلـَـــاَء ِفيِهمــــا "معــــاً "َعلَــــيِهم ، "معــــاً "إلَــــيِهم) ٩، ٦( اآليتــــان
 .)عليُهم
َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ؛َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكتِ  "معاً "َواألقْـَربُون )٧(اآلية 

    .وقس على ذلك أمثاهلا .ِخبُلٍف َعن َخالد
ــــِه ) ١١(اآليــــة  اهلَمــــَزِة َحتِقيــــُق  :َولَــــُه َوقفــــاً َوجَهــــان؛َكَســــَر اهلَمــــَزَة َمحَزةُ  "معــــاً "َفألُمِّ

  .الياءَوَتسِهيُلَها بِينَـَها َوبَني 
 

  .الثامن بداية الثمن ....ْصُف َما تـََرَك أزَواُجُكمْ َوَلُكْم نِ  )١٢(اآلية 
  .)يوِصي( :أبَدَل األِلَف يَاًء َمحَزةُ  يـُْوَصى )١٢(اآلية 
ــــرَكُتْم إن ، أزَواُجُكــــْم إن) ١٢(اآليــــة  فُصــــوِل يف مــــيم َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى امل  تـَ

 .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ــهٱ ، َوِصــّيٍة يُوِصــين) ١٢(اآليــة  أدَغَمُهَمــا َخلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى  مــَرأٌة َوَل

 .ذلك أمثاهلا
ــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  أٌخ أو ، َكاللَــًة أو) ١٢(اآليــة  وصــًال ِخبُل
 .على ذلك أمثاهلاوقس  ُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنق ؛ووقفاً 

َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا األخ ، األنَهــار) ٢٣ ، ١٣(اآليتــان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .) الِبُيوت(كسر الباء محزة  البُـُيوت) ١٥(اآلية 
، يـــاتني( :أبـــَدَل اهلَمـــَزَة ِفيِهَمـــا َمحـــَزُة َوقفـــاً  يَأتَِياِنَهـــا، يَـــأتِين )١٦ ، ١٥( ناآليتـــا
    .)ياتيا�ا



۷۱ 

أَمــاَهلُّن  ، أفضــىإْحــَداُهنّ ، فـََعَســى، يـَتَـَوفّــاُهنّ ) ٢١، ٢٠ ، ١٩ ، ١٥(اآليــات 
  .َمحَزةُ 

  .مَزِة َوَحتِقيِقَهاَوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَ  فَئاُذوُهَما) ١٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  عليِهمْ ) ۱۷(اآلية   ).َعَليـْ
   .)السيّـَيات( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوَحًة َمحَزُة َوقفاً  الّسيَِّئات) ١٨(اآلية 

َواإلبَداُل َمـَع   ،الّنقلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبَوجَهنيِ  "معاً "َشيئاً  ) ٢٠ ، ١٩(اآليتان 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا، َشَيا(اإلدَغام 

 )ُكْرهاً (ضم الكاف َمحَزُة  َكْرهاً ) ۱۹(اآلية 
 .)قّسلف( :أْدَغَم الّداَل يف السِِّني َمحَزةُ  "معاً "َقْد َسَلف) ٢٣، ٢٢( آليتانا
ــة ا تســِهيِل اهلمــزِة مــع طــوِل األلــِف َوَقصــرِه وقــَف عليهــا محــزُة ب ُكمِنَســآئِ ) ٢٣(آلي

 .وقس على ذلك أمثاهلا
 

 .والثمن األول  الجزء الخامسبداية  . ..َوالُمْحَصناُت ِمَن النَِّساءِ  )٢٤(اآلية 
 لــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســَكَت عَ  طَــوًال أن ، َمَلَكــْت أيَمــانكم) ٢٥ ، ٢٤(اآليتــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ وَ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  أنُفَسـُكْم إن ، ِلُكـْم أن'ذَ ) ٢٩ ، ٢٤(اآليتـان 

 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
 )املومنات( :َواواً َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة  "معاً "الُمؤِمَنات ) ٢٥(اآلية 
 –بِإميـــانكم (:وقـــَف عليَهـــا محـــزُة بتحقيـــِق اهلمـــزِة َوَتســـِهيلها بِإيَمـــانُكم )٢٥(اآليـــة 
 .)بِِاميانكم

 .)َأحصن( :فـََتَح اهلَمَزَة َمحَزةُ  ُأْحِصنّ ) ٢٥(اآلية 
أدغمَهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس علـــى  ُمَســـاِفَحاٍت َوال ، أن يَـــنِكح) ٢٥(اآليـــة 

 .لك أمثاهلاذ
 ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا َواألقَربُـون ، اإلنَسان) ٣٣ ، ٢٨(اآليتان 

 .َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد



۷۲ 

 أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــَزَة َونـََقــَل َحرََكِتَهــا إ  اليَــاِء َمــعَ  "معــاً "َشــيٍء ) ٣٣ ، ٣٢(آليتــان ا
؛ َولَـــُه أيضـــاً إبـــَداُل اهلمـــَزِة يَـــاًء َمـــَع إدَغـــاِم الَيـــاِء األوَ  يف )َشـــيِ (ا َوقفـــاً إْســـَكاِ�َا َوَروِمَهـــ

 .)َشيّ (الثّانِية َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 

 .نيالثابداية الثمن   ....ْعُبُدوْا اَهللا َوال ُتْشرُِكوْا ِبِه َشيئاً ٱوَ ) ٣٦(اآلية 
ـــــات  ـــــى ) ٥٥ ،٥٤، ٥١، ٥٠، ٤٨ ،٤٥، ٤٣ ،٣٧، ٣٦(اآلي ، "معـــــاً "الُقْرَب
 أْهَدى ، فْـتَـَرىٱ ، "كله"وََكَفى ، َجاءَ ، َمْرَضى، َسَكاَرى ، "معاً "َءاتَاُهم ، َوالَيَتاَمى

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
، َشـَيا(ُل َمـَع اإلدَغـام َواإلبـَدا ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً  )٣٦(اآلية 
  َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

أدغَمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  َوَمن َيُكن ، َشيئاً َوبِالَوالِدين) ٣٨ ، ٣٦(اآلية 
 .على ذلك أمثاهلا

 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  لَـْو َءاَمنُـواْ  ، َمَلَكْت أيَمـانكم) ٣٩ ، ٣٦(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)بالَبَخل( :فـََتَح الَباَء َواخلَاَء َمحَزةُ  بِالُبْخلِ ) ٣٧(اآلية 
الثّانَِيــة  َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإبــَداِل اهلَمــَزِة األوَ  يَــاًء َوإبــَداُل اهلَمــَزةِ  رِئَــاءَ ) ٣٨(اآليــة 

 .لِ َع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطو بَعَد األِلِف أِلفاً مَ 
َولَـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا "معـــاً "األِخـــر  )٣٩ ، ٣٨(اآليتـــان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 ). َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  عليِهمْ ) ٣٩(اآلية 
 .)بُم( :َمحَزةُ ا ِفيهَضّم اهلَاَء  ِبِهمُ  ) ٤٢( اآلية
َنا  )٤١(اآلية       .)جينا( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمحَزُة َوقفاً  "معاً "ِجئـْ
  .)َتسوى( :فـََتَح الّتاَء َوأَماَل األِلَف َمحَزُة  َتُ◌َسّوى) ٤٢(اآلية 
  .)َلَمستم( :ألِلَف َمحَزةُ َحَذَف ا الَمْسُتم) ٤٣(اآلية 



۷۳ 

 :َوقَـــــَف َعَليَهـــــا َمحـــــَزُة بَِتحِقيـــــِق اهلَمـــــَزِة َوَتْســـــِهيِلَها وجهـــــانِ  َوأْيـــــِديُكم) ٤٣(اآليـــــة 
  .)واَيديكم، وأيديكم(

  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  بِأْعَدآِئُكم )٤٥(اآلية 
  .الثّانَِيِة َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  َحتِقيِق اهلَمَزِة األوَ  َوَتسِهيلِ  -٢و١
  .إبَداُل اهلَمَزِة األوَ  يَاًء َوَتسِهيل الثّانَِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٤و٣

  .ِفيَها األوُجه اَخلمَسة حلَِمَزة َوقفاً  "معاً "َيَشآُء ) ٤٨(اآلية 
   .)نضجّجلودهم( :ةُ أدَغَم الّتاَء يف اجلِيِم َمحزَ  َنِضَجْت ُجُلوُدُهم) ٥٦(اآلية 

 
  الثالث  بداية الثمن ....إّن اَهللا يَأُمرُُكْم أْن ُتؤدُّوْا األَمانَات) ٥٨(اآلية 

، يـامركم( :أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة أِلفاً َوقفاً ِفيِهَما تَأِويالً  ، يَأُمرُُكم) ٥٩ ، ٥٨(اآليتان 
  .)تاويال
  .)ّمانَعِ ( :َمحَزةُ فـََتَح الّنوَن  نِِعّما )٥٨(اآلية 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف   أنـُّهْم َءاَمُنوا ، يَأُمرُكْم أن) ٦٠ ، ٥٨(اآليتان 
 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ُه َولَـ ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَهـا األمر ، األَمانَات) ٥٩ ، ٥٨(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٥٩(اآلية 
اإلسـَكاِن  ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـعَ )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .)َشيّ (َخالٍد 

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  أن يـََتحــاَكمواْ  ، َخيــٌر َوأحَســن) ٦٠ ، ٥٩(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا

لـٍف ِخبُ َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  تـََعاَلْوا إَلى ، َوَقْد أِمُرواْ ) ٦١ ، ٦٠(آليتان ا
 .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .أَماَهلُّن محَزةُ  وََكَفى ، "معاً "َجآُءوَك ) ٧٠ ، ٦٤ ، ٦٢(اآليات 



۷٤ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٦۹، ٦٦( اآليتان  ).َعَليـْ
 .)ـراطاً زصـ( :أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ِصَراطاً ) ٦٨(آلية ا

  .)ليبطَني ( :َوقفاً مفُتوحًة أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة يَاًء  لَُيَبطَِّئنّ ) ٧٢(اآلية 
 .)مل يكن( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحَزةُ  َلْم َتُكن )٧٣(اآلية 

 
ْليُـَقاتِ ) ٧٤(اآلية   الرابع  بداية الثمن ....الذينَ  ْل في َسِبيِل اهللاِ فـَ
  .)يغلّفسوف( :أدَغَم الَباَء يف الَفاِء َخالد يـَْغِلْب َفَسوفَ ) ٧٤(اآلية 
 .)نوتيه( :أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َمحَزُة َوقفاً  نُؤتِيهِ ) ٧٤(اآلية 

َوَلُه  ؛ِت َمحزةُ بِالّنقِل َوالّسك  َوَقَف َعليَها َواألِخَرة ، بِاألِخَرة) ٧٧ ، ٧٤(آليتان ا
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

نَيا ) ٨٤ ، ٨٠ ، ٨٣ ، ٨١ ، ٧٩ ، ٧٧ ، ٧٤(اآليـــات   ، تـَّقــــىٱ ، "معـــاً "الـــدُّ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  تـََوّلى ، "وقفاً "َعسى اهللا ، َجاَءُهم ، "معاً "وََكَفى 

دغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس أ يّـاً َواجَعـلَولِ  ، َوَمن يـَُقاتِـل) ٧٥ ، ٧٤(اآليتان 
 .على ذلك أمثاهلا

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  أْو أَشــد ، فـَُيقتَــْل أو) ٧٧ ، ٧٤(اآليتــان 
 .ِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً عنُه 
ُهمْ ( وَوقفاً ضم اهلاء َمحَزُة وصالً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۸۰، ۷۷( يتاناآل  ).َعَليـْ

  .)يُظلمون( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحَزةُ  ُتظَلُمون) ٧٧(اآلية 
 .)بيطّائفة( :أدَغَم الّتاَء يف الطّاِء َمحَزةُ  بـَيََّت طَآئَِفة) ٨١(اآلية 
 :إ  الـــرّاءِ وقـــَف عليَهـــا محـــزُة بِإســـَقاِط اهلمـــزِة َونقـــل حركتهـــا  الُقـــْرَءان) ٨٢(اآليـــة 

 .)الُقرَان(
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل  لََيجَمعّنُكْم إَلى ، َجآَءُهْم أمر) ٨٧ ، ٨٣(اآليتان 

 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
ــــة  ــــأس) ٨٤(اآلي ــــؤِمِنين ، َب ، بــــاس( :َوقفــــاً َزُة اهلَمــــَزَة ِفيِهَمــــا أبــــَدَل َمحــــ بَأســــاً ، الُم
 .)اباس ، املومنني



۷٥ 

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشـيءٍ ) ٨٥(آلية ا
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 َعن  َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلفٍ 
  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
 .)ـدقزأصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  أْصَدق) ٨٧(اآلية 

 
  الخامسبداية الثمن   .....َفَما َلُكْم في الُمَناِفِقيَن ِفَئَتينِ  )٨٨(اآلية 
 .)فَيتني( :اً أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َوقف ِفَئَتينِ ) ٨٨(اآلية 

ــاٌق أو ، َمــْن أَضــل) ٩٠ ، ٨٨(آليتــان ا ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ِمَث
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ــان  ــن ُيْضــِلل) ٨٩ ، ٨٨(اآليت ــاً َوال ، َوَم أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  َولِّي
 .ذلك أمثاهلاعلى 
دِّ َوالَقصرِ  َسَوآءً  )٨٩(اآلية 

َ
  .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َمَع امل

  .أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة أِلفاً َوقفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  أْولِياءَ ) ٨٩(اآلية 
لّتســِهيَل َمــَع الطّــوِل َولَــُه يف اهلَمــَزِة َوقفــاً ا؛أَمــاَل َمحــَزُة األِلفَ  َجــآُءوُكم) ٩٠(اآليــة 
 .َوالَقصرِ 
  .)ورهمحصرصُّد( :أدَغَم الّتاَء يف الّصاِد َمحَزةُ  َحِصَرْت ُصُدورُُهم) ٩٠(اآلية 

، تـََوفّاُهم، الُحسَنى، الّدنيا، ألَقى، َشآءَ ) ٩٩، ٩٧ ، ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٠(اآليات 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "، عسى َمأَواُهم
َســـَكَت علـــى املفُصـــوِل يف مـــيِم اجلمـــِع  يـَُقـــاتُِلوُكْم أو ، رُهْم أنُصـــُدو ) ٩٠(اآليـــة 

 .خلٌف خبلٍف عنه َوصًال َووقفاً 
 ). َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  عليِهمْ ) ٩١، ٩٠(اآليتان 

 .َسّهَل َمحَزُة اهلَمزَة َوقفاً  َخطَئاً ) ٩٢(اآلية 
 ) مومنة( :اهلمزَة ِفيهّن واواً وقفاً محزةُ أبدَل  "كله"ُمؤِمَنة  )٩٢(اآلية 
َتبَـيّـُنوْا ) ٩٤(اآلية     .)فتثبتوا( :أبَدَل الَباَء ثَاًء َوالَياَء بِاًء َوالّنوَن تَاًء َمحَزةُ  "معاً "فـَ



۷٦ 

 .)َلمالسَّ ( :َحَذَف األِلَف َمحَزةُ  الّسالم) ٩٤(اآلية 
قيــــــــــِق اهلمــــــــــزِة َوتســــــــــهيلها َوقــــــــــَف عليهــــــــــا محــــــــــزُة بِتح َوأنُفِســــــــــِهم) ٩٥(آليــــــــــة ا
 .)واَنفسهم –وأنفسهم (:)وجهان(

 
 السادسبداية الثمن   ....ن يـَُهاِجْر في َسِبيِل اهللاِ َومَ ) ١٠٠(اآلية 
 .دغمُهما خلٌف بدوِن غنٍة أ َكِثيراً َوَسَعة  ، َوَمن يـَُهاِجر) ١٠٠(اآلية 

َولَـُه  ؛الّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ بِ   َوَقَف َعليَها "معاً "األرض ) ١٠١ ، ١٠٠(اآليتان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد

 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ُجنَـاٌح أن ، ُمَهاِجرًا إلـى) ١٠١ ، ١٠٠(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل   َعَلــيُكْم إن ، ْم أنِخفــتُ ) ١٠٢ ، ١٠١(اآليتــان 
 يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا 

 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  َوَرآِئُكم ) ١٠٢(اآلية 
، َأرَاك، َضــىَمرْ  ،"وقفــاً "أذًى  ،ُأخــَرى) ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٥ ، ١٠٢(اآليــات 
    .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الّدنَيا، يـَْرَضى
 .)ياملون، تاملون( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة أِلفاً َوقفاً  يَأَلُمون، تَأَلُمون )١٠٤(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۱۰۹(اآلية   ).َعَليـْ
 .)بريّا( :َوقفاً َمَع اإلدَغام اهلَمَزَة يَاءً  أبَدَل َمحَزةُ  َبرِيئاً ) ١١٢(اآلية 

إْسَكاِ�َا َوَروِمَها  أْسَقَط َمحزُة اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إ  الَياِء َمعَ  َشيءٍ ) ١١٣(آلية ا
َكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـ)َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .)َشيّ (َخالٍد 

 
 السابعبداية الثمن   .....ٍر ِمن ّنجَواُهْم إالال َخيَر في َكِثي) ١١٤(اآلية 



۷۷ 

) ١٢٨ ، ١٣٤ ، ١٣٢ ، ١٢٧ ، ١٢٤ ، ١٢١ ، ١١٥ ، ١١٤(اآليـــــــــــــات 
ــــَوّلى ، الُهــــَدى ، َنجــــَواُهم  ، "وقفــــاً "يـَتَــــاَمى النســــاء ، يُتلَــــى، أُنثَــــى ، َمــــأَواُهم، تـَ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َخاَفت ، "معاً "الّدنَيا  ، وََكَفى، للَيَتاَمى
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل   َوإيّاُكْم أن ، َنجَواُهْم إال) ١٣١ ، ١١٤(اآليتان 

 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ِخبُلــٍف عنـــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســـكَ   ِبَصــدَقٍة أو ، َمــْن أَمــر) ١١٤(اآليــة 

 .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً 
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  إنَاثـــاً َوإن ، َوَمـــن يَفَعـــل) ١١٧ ، ١١٤(اآليتـــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا
  .)ؤتيهي( :بَدَل الّنوَن يَاًء َمحَزةُ أ ؤتِيهنُ  )١١٤(اآلية 

ــــة  ــــا َمحــــَزُة َوصــــًال َوَوقفــــاً  َوُنْصــــِلهِ ، نـَُولـِّـــهِ ) ١١٥(اآلي ، نولــــهْ ( :أســــَكَن اهلـَـــاَء ِفيِهَم
  .)ونصلهْ 

ــــــان  ــــــؤِمِنين) ١٢٤ ، ١١٥(اآليت ــــــؤِمن ، الُم أبــــــدَل اهلمــــــزَة واواً فيِهمــــــا محــــــزُة  ُم
 .)مومن ، املومنني(:َوقفاً 

 .)فقّضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  فـََقْد َضلّ ) ١١٦(اآلية 
ــة  ــَرنـُّهم) ١١٩(اآلي ، وألمــر�م( :)وجهــان(َســّهَل اهلَمــَزَة َوَحّقَقَهــا َوقفــاً َمحــَزُة  َوألُم
 .)وَالمر�م
 ؛ةُ بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـز   َوقَـَف َعليَهـا األنَهـار ، األنَعام) ١٢٢ ، ١١٩(اآليتان 

  .َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)ـدقزأصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  أْصدق) ١٢٢(اآلية 
إْسَكاِ�َا َوَروِمَها  أْسَقَط َمحزُة اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إ  الَياِء َمعَ  َشيءٍ ) ١٢٦(اآلية 
اً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـ)َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
  .)َشيّ (َخالٍد 
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 .الثامنبداية الثمن   ....يا أيـَُّها الذيَن َءاَمُنوْا ُكونُوْا قـَّواِمينَ  )١٣٥(اآلية 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  ُكَساَلى،  الَهَوى، َأْوَلى )١٤٢ ، ١٣٥(اآليتان 

 .)واْ تلُ ( :َحَذَف الَواَو األوَ  َمحَزةُ َضّم الالَم وَ  اْ وتـَْلوُ  )١٣٥(اآلية 
ـــان ا ـــُكْم أو) ١٤٠ ، ١٣٥(آليت ـــات ، أنُفَس ـــِمعُتْم َءاَي ـــٌف َعلـــى   َس َســـَكَت َخَل

  .اً وقس على ذلك أمثاهلااملفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقف
 بِالّنقِل   َوَقَف َعليَها األِخر ، َواألقَربِين) ١٣٦ ، ١٣٥(اآليتان 

 َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد ؛َوالّسكِت َمحزةُ 
 .أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا إن َيُكن) ١٣٥(اآلية 

ــان  ــاً أو) ١٣٨ ، ١٣٥(اآليت ــَذاباً ألِيمــاً  ، َغِنّي ــٌف َســكَ   َع َت َعلــى املفُصــوِل َخَل
 .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 .)فقّضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  فـََقْد َضل) ١٣٦(اآلية 
أبــدَل اهلمــزَة ِفــيهّن  "كلــه"الُمــؤِمِنين ) ١٤٦ ، ١٤٤ ، ١٤١ ، ١٣٩(اآليــات 

 .)املومنني( :واواَ وقفاً محزةُ 
 .)نـُزِّل( :َضّم الّنوَن وََكَسَر الزّاَي َمحَزةُ  نـَّزلَ ) ١٤٠(اآلية 
، والتســـهيل مـــع )ويســـتهزا( :أبـــَدَل َمحـــَزُة اهلَمـــَزُة أِلفـــاً َوقفـــاً  َوُيْســـَتهَزأ) ١٤٠(اآليـــة 
 .الروم

  :الثَة َعَشَر َوجهًا◌َ َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِثَ  "معاً " ؤآلءِ ◌ٰ َهـ) ١٤٣(اآلية 
_ ٥و٤َحتِقيــــُق اهلَمــــَزِة األوَ  َوإبــــَداُل الثّانَِيــــِة َمــــَع الَقصــــِر َوالّتوســــِط َوالطّــــوِل  -٣و٢و١

  .َحتِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َوَتسِهيُل الثّانَِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ 
دِّ َوإبَداُل الثّانِ  -٨و٧و٦

َ
  .َيِة َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ َتسِهيُل اهلَمَزِة األوَ  َمَع امل

 .َتسِهيُل اهلَمَزَتِني َمَع طُوِل األِلَفنيِ  -٩
ـــة َمـــَع الَقصـــِر َوالتوســـِط  -١٢و١١و١٠ َتســـِهيُل األوَ  َمـــَع َقصـــِر األلِـــِف َوإبـــَداُل الثّانَِي

  .َوالّطولِ 
      .َتسِهيُل اهلَمَزَتِني َمَع َقصِر األِلَفنيِ  -١٣
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ـــوِء َمـــَن الَقـــوِل إالال ُيِحـــبُّ اهللاُ الجَ ) ١٤٨(يـــة اآل بدايـــة الجـــزء   ....هـــَر بِالسُّ
 .السادس والثمن األول

ــــان  ــــراً أو) ١٥٧ ، ١٤٩(اآليت ــــٍم إال ، َخي ــــٌف َســــكَ   ِعل َت َعلــــى املفُصــــوِل َخَل
 .هلاوقس على ذلك أمثاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 :وقَف عليها محزُة بِأربعِة أوجهٍ  ُسوءٍ ) ١٤٩(اآلية 
 إبداُل اهلمزِة واواً َوإدغاُم األوِل يف الثاين مَع اإلسَكاِن َوالّروم -٢و١
  إسقاُط اهلمزِة ونَقُل حرَكِتَها إ  الواِو قبَلها َمع اإلسَكاِن َوالّروم -٤و٣
أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى  ربِـَبعٍض َوَنكُفـ ، أن يـَُفّرُقوا) ١٥٠(آلية ا

 .ذلك أمثاهلا
ــــاَء نُونــــاً َمحَزةُ  يُــــؤتِيِهم) ١٥٢(اآليــــة   :َوَوَقــــَف َعَليَهــــا بِإبــــَداِل اهلَمــــَزِة َواواً ؛أبــــَدَل الَي

 .)نوتيهم(
ضـــم اهلـــاء َمحـــَزُة وصـــًال وَوقفـــاً " كلـــه" َعَلـــْيِهمْ ) ۱٦۰، ۱٥۹، ۱٥۳( اآليـــات

ُهمْ (  ).َعَليـْ
 .)فقّسألوا( :أدَغَم الّداَل يف الّسِني َمحَزةُ  فـََقْد َسأُلواْ ) ١٥٣(اآلية 

 ، "وقفـاً "بْـن ٱِعيَسـى ، َجـآَءتُهم ، "معـاً "ُموَسى ) ١٦١ ، ١٥٧ ، ١٥٣(اآليات 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الرِّبَا

 :َضـــــّم اهلـَــــاَء ِفيِهَمـــــا َمحـــــَزُة َوصـــــالً  َوأْخـــــِذِهم، َوقَـــــتِلِهم) ١٦١ ، ١٥٥(اآليتـــــان 
 .)وأخذُهم، وقتلُهم(

 .)بطّبع( :أدَغَم الالَم يف الطّاِء َخالٌد ِخبُلٍف َعنهُ  َبْل طََبع) ١٥٥(اآلية 
 ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا األِخـر ، األنِبيـآء) ١٦٢ ، ١٥٥(اآليتان 

 َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
أبـَدَل َمحـَزُة اهلَمـَزَة  يُؤِمنُـون، "معـاً "والُمؤِمنُـون ، لَيُـؤِمَننّ  )١٦٢ ، ١٥٩(اآليتـان 

 .)يومنون، واملومنون، ليومنن( :ِفيَها أِلفاً َوقفاً 
 .)سُيؤتِيهم( :أبدَل النون يَاًء محزةُ  َسُنؤتِيِهم) ١٦٢(اآلية 

 



۸۰ 

 .الثانيبداية الثمن   ......إنّآ َأْوَحيَنآ إلَيكَ ) ١٦٣(اآلية 
ـــــات  ـــــى، ُموســـــى، َوِعيَســـــى) ١٧١ ، ١٦٦ ، ١٦٤ ، ١٦٣(اآلي ، " معـــــاً "وََكَف
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  ألَقاَها، "وقفاً "عيسى 
بِالّنقـــِل َوالّســـكِت   َوقَـــَف َعليَهـــا َواألرض ، َواألســـَباط) ١٧٠ ، ١٦٣(اآليتـــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلاَوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد  ؛َمحزةُ 
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  أن َيُكــون ، نُــوٍح َوالّنِبيــين) ١٧١ ، ١٦٣(اآليتــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا
 .)زُبُوراً ( :َضّم الزّاَي َمحَزةُ  زَبُوراً ) ١٦٣(اآلية 
  .)لَِيّال ( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً َمحَزُة ِخبُلٍف َعنهُ  لَِئال) ١٦٥(اآلية 
 .)قّضلوا( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  َضّلواْ َقْد ) ١٦٧(اآلية 

 .أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  "معاً "َقْد َجآءَُكم ) ١٧٤ ، ١٧٠(اآليتان 
َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى   َفَسَيحُشـــُرُهْم إلَيـــه ، َلُكـــْم إنَّمـــا) ١٧٢ ، ١٧١(اآليتـــان 

 .ْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلااملفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف ع
 ؛وصـًال ووقفـاً لـٍف عنـُه َعلى املفُصوِل َخَلٌف ِخبُ  َسَكتَ   َعَذابًا ألِيماً ) ١٧٣(آلية ا

 .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح
  ).ـراطازصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراطاً ) ١٧٥(آلية ا

إْسَكاِ�َا َوَروِمَها  َقَط َمحزُة اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إ  الَياِء َمعَ أسْ  َشيءٍ ) ١٧٦(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
  .)َشيّ (َخالٍد 

 


 بداية الثمن الثالث   ...يَا أيـَّها الذيَن َءاَمنواْ ) ١(اآلية 
 ؛َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد اإلثــم ، األنَعــام) ٢ ، ١(اآليتــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا



۸۱ 

أَمـــاَهلُّن  قـــَوىِللتّ  ، َجـــآء ، َمْرَضـــى ، الّتقـــوى، يُتَلـــى) ٨ ، ٦ ، ٢ ، ١(اآليـــات 
 .َمحَزةُ 

َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفـاً َمـَع طُـوِل األلِـِف  َمآءً  ، الَقالِئد ، َشَعآِئر) ٦ ، ٢(اآليتان 
 .َوَقصرِه

 .َمحَزُة َوقفاً  َسّهَل اهلمزَة بَني اهلمزِة َواألِلف ِفيهما "معاً "َشَنَئان ) ٨ ، ٢(اآليتان 
ــ، َقــوٍم أن) ٤ ، ٢(اآليتــان  ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ْل ُأِحــلّ ُق

 .وقس على ذلك أمثاهلا؛ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً 
ْبِلُكْم إَذا) ٦ ، ٥(اآليتان  ِخبُلـٍف َعنـُه َوصـًال  َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـفٌ  ُقمُتْم إلَـى ، قـَ
 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَوقفاً 

وقس ؛أدَغَمُهَمــا َخلَــٌف بِــدوِن ُغنــة َحــَرٍج َوَلِكــن ، َوَمــن َيكُفــر) ٦ ، ٥(يتــان اآل
 .على ذلك أمثاهلا

  .)َلَمستم( :َحَذَف األِلَف بَعَد الالِم َمحَزةُ  الَمْسُتم) ٦(اآلية 
 أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطوِل  النَِّسآءَ ) ٦(اآلية 
  .)وأرجِلكم( :َجرَّ الالَم َمحَزةُ  َوأرجَلُكم )٦(اآلية 
 .)املومنون( :أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة َواواً َوقفاً  الُمؤمنون) ١١(اآلية 

 
 .الرابعبداية الثمن   .....َوَلَقْد أَخَذ اهللاُ مِيثَاَق بَِني إْسَرآئِيل) ١٢(اآلية 

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   َشـيئاً إن ، َوَلَقْد أَخذ) ١٧ ، ١٢(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاالّتحِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل وَ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .)سيّـَياتكم( :أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً  َسّيئاِتُكم )١٢(اآلية 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   قَـَف َعليَهـاوَ  األرض ، األنَهار) ١٧ ، ١٢(اآليتان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)فقّضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  فـََقْد َضل) ١٢(اآلية 
 .)َقِسّية( :َحَذَف األِلَف َوَشّدَد الَياَء َمحَزةُ  قَاِسَية) ١٣(اآلية 



۸۲ 

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف   ِفــيُكْم أنِبَيــآء ، ِمــنُهْم إال) ٢٠  ،١٣(اآليتــان 
 ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 .)وجهان(َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوأبَدَهلَا يَاًء َوقفاً  يـَُنبئُهم) ١٤(اآلية 
، ُموَســـى، َوالّنَصـــاَرى، اَرىَنَصـــ) ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٤(اآليـــات 

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً "ياُموَسى ، َوَءاتَاُكم، َجآَءنَا
 :أدَغــــَم الــــّداَل يف اجلِــــيِم َوأَماَهلــــا َمحــــَزةُ  "كلــــه"قَــــْد َجــــآءَُكم ) ١٩ ، ١٥(اآليتــــان 

  .)قّجاءكم(
 .)بِاذنه، بإذنه( :)نوجها(َحّقَق اهلَمَزَة َوَسّهَلَها َمحَزُة َوقفاً  بِإذنِه) ١٦(اآلية 
 .)ـراطزِصـ( :أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ِصَراط) ١٦(اآلية 
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوجهٍ  َيَشآءُ ) ١٧(اآلية 
 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
 .َوالَقصرِ  الطولِ  َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع َروِمَها َوَعَليهِ  -٥و٤

 .وقس على ذلك أمثاهلا
َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  َشــيءٍ ) ١٧(اآليــة 
 .أمثاهلا
 .أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا أن يُهِلك) ١٧(اآلية 
  :حلَِمَزَة َوقفاً أربَعَة أوجهٍ  َوأِحّبآُؤه) ١٨(اآلية 
 .َحتِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َوَتسِهيُل الثّانَِية َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه -٢و١
 .َحتِقيُق اهلَمَزَتِني َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه -٤و٣

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۲٦، ۲۳( اآليتان  ).َعَليـْ
 .)مومنني( :َة واواً َوقفاً محزةُ أبدَل اهلمز  ُمؤِمِنين) ٢٣(آلية ا

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها َوأِخي )٢٥(اآلية 
 

 .الخامسبداية الثمن   .....بـَْني َءاَدَم بِالَحقِّ ٱْتُل َعَليِهْم نـََبَأ ٱوَ ) ٢٧(اآلية 
ُهمْ (ُة وصًال وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَ " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۳٤، ۲۷( اآليتان  ).َعَليـْ



۸۳ 

ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ِمــْن أَحــِدِهما ، ابَنــْي َءاَدم) ٢٧(اآليــة 
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً 

َولَــُه  ؛ّســكِت َمحــزةُ بِالّنقــِل َوال  َوقَــَف َعليَهــا األرض ، األِخــر) ٣١ ، ٢٧(اآليتــان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)يدْي إليك( :أسَكَن الَياَء َمحَزةُ  َيِدَي إلَيكَ ) ٢٨(اآلية 
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  َجِميعـــاً َوَمـــن ، ُغَرابـــاً يَبَحـــث) ٣٢ ، ٣١(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  الّدنَيا، يَاَويَلَتى) ٣٣ ، ٣١(اآليتان 

 .ال إَماَلَة حلَِمَزَة ِفيِهَما أحَيا ، أحَياَها) ٣٢(اآلية 
ـــــــْد َجـــــــآَءتُهم) ٣٢(اآليـــــــة   :أدَغـــــــَم الـــــــّداَل يف اجلِـــــــيِم َوأَمـــــــاَل األلِـــــــَف َمحـــــــَزةُ  َوَلَق

  .)ولقّجاءهم(
   : َعَشر َوجهاً َوَقَف َعَليَها َمحَزُة باثين ُؤاْ ◌ٰ َجزَ ) ٣٣(اآلية 
 .)جزا( :َوالّتوسِط َوالطولِ  إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصرِ  -٣و٢و١
 .)جزآاَ : (مَزِة َمَع الطوِل والَقصرِ َتسِهيُل اهلَ  -٥و٤

  .ِقَياِسّيةَوَهِذِه اَخلمَسُة 
 .)جزآوْ ( :لِهِ األِلِف َوتـََوسِطِه َوطُو  إبَداُل اهلَمَزِة َواواً َساِكَنًة َمَع َقصرِ  -٨و٧و٦
ــــا َوَعَليــــِه َقصــــرُ  -١١و١٠و٩ ــــَع إمشَاِمَه ــــهِ  إبــــَداُل اهلَمــــَزِة َواواً َم ــــِف َوتـََوســــِطِه َوطُوِل  :األِل
 .)جزآوُ (

 .)جزاوُ ( :َقطإبَداُل اهلَمَزِة َواواً َمَع َروِمَها َوَعَليِه الَقصُر فَـ  -١٢
 .وقَف عليَها محزُة بِأوجهها اخلمسة َيَشآءُ ) ٤٠(اآلية 

 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٤٠(ية اآل
 

  السادس  بداية الثمن .....يا أيـَُّها الّرُسوُل ال َيْحُزنكَ )٤١(اآلية 
ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  إْن أوتِيـُتم ، ِلَقـوٍم َءاَخـرِين) ٤١(اآلية 

 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ َوَحلمزَة  ؛وصًال ووقفاً 



۸٤ 

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً ) ٤١(اآلية 
  .وقس على ذلك أمثاهلاَوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد  ؛)َشّيا

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى ذلـك  مِخزٌي َوَلُهـ ، َوَمن يُِرد) ٤١(اآلية 
  .أمثاهلا

، "وقفـــــاً "بـــــن ٱِبِعيَســـــى ، َجـــــآُءوك، الـــــّدنيا) ٤٨، ٤٦ ،٤١،٤٢،٤٤(اآليـــــات 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  كله، هدىً  "وقفاً " ، هدىً َءاتَاُكم، َشآء، َجآَءك

 ؛َوالّسـكِت َمحـزةُ بِالّنقـِل   َوقَـَف َعليَهـا َواألحبَـار ، األِخـَرة  )٤٤ ، ٤١(اآليتـان 
 .َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 قـَّللُهَما محزُة وقس على ذلك أمثاهلا "كله"الّتورَاة ) ٤٦، ٤٤ ، ٤٣( اتاآلي
  ).باملومنني( :أبَدل اهلمزَة واواً محزُة َوقفاً  بِالُمؤِمِنين) ٤٣(اآلية 
 :َعَليَها َمحَزُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  َوَقفَ  ُشَهَدآءَ ) ٤٤(اآلية 

 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤٥(اآلية   ).َعَليـْ
 .)ولِيحكمَ ( :َكَسَر الالَم َوَنَصَب املِيَم َمحَزةُ  َوْلَيحُكمْ ) ٤٧(اآلية 

 
 السابعبداية الثمن   ....يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذوا) ٥١(اآلية 

أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقـس  ُهزواً َوَلِعباً  ، َوَمن يـَتَـَولُهم) ٥٧ ، ٥١(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

ـــــــات  ، " وقفـــــــاً "فـََعَســـــــى، َنخَشـــــــى، َوالّنَصـــــــاَرى) ٦٣ ، ٦١ ، ٥٢ ، ٥١(اآلي
  .اَهلُّن َمحَزةُ أمَ  يَنَهاُهم، َجآُءوُكم

تَــــَرى الـــذين ) ٦٢ ، ٥٢(يتـــان اآل ـــَرى ، "وقفـــاً "فـَ أَمـــاَل الـــرّاَء َواأللِـــَف َمحـــَزُة  َوتـَ
  .ِفيِهَما

  .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  آلِئم ، َدآِئَرة) ٥٤ ، ٥٢(يتان اآل
ــان  ــاُلُهم ، أْو أمــر) ٥٣ ، ٥٢(اآليت َســَكَت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف  َحِبطَــْت أعَم

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 



۸٥ 

 .وقس على ذلك أمثاهلاَوقَف عليها بأوجهها اخلمسة محزُة  َيشآءُ ) ٥٤(اآلية 
َولَـُه ؛)ْزؤاهـ( :َوصًال َمحَزةُ  أسَكَن الزاَي َوَمهََز الَواوَ  "معاً "ُهُزوًا ) ٥٨ ، ٥٧( اآليتان

  :َوقفاً َوجهانِ 
  .)اوَ زْ هُ ( :إبَداُل اهلَمَزِة َواواً  -١
 .)ُهزَا( :إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الزاي -٢ 

 )مومنني( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة واواً  ُمؤِمِنين) ٥٧(اآلية 
 .ا األوُجُه الّثالثَة َوقفاً حلَِمَزةَ ِفيهِ  أولَِياءَ  ) ٥٧( اآليتان

  .)هّتنقمون( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َهْل تَنِقُمون) ٥٩(ية آلا
 .)وعُبد الطاغوتِ ( :َضّم الَباَء َمحَزُة وََكَسَر الّتاءَ  َوَعَبَد الطّاُغوتَ ) ٦٠(ية اآل

ــْحت ) ٦٣ ، ٦٢(اآليتــان  وأكلُهــُم ( :اهلـَـاَء َواملـِـيَم َمحــَزةُ  َضــمّ  "معــاً "َوأْكِلِهــُم السُّ
 .)السحت
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا َواألحبَـار ، اإلثم) ٦٣ ، ٦٢(اآليتان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)إليُهم، قوِهلُمُ ( :هلَاَء َمحَزُة ِفيِهَماَضّم ا إلَيِهم، َقوِلِهم) ٦٦ ، ٦٣( اآليات
 .قللها َمحَزُة  التَّورَاة) ٦٦(اآلية 
َســـَكَت َخلَـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْنـــُه  ِمـــنُهْم أّمـــة) ٦٦(اآليـــة 

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفاً 
 

 .الثامنبداية الثمن   ....يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك )٦٧(ية اآل
ــأَس ) ٧٥ ، ٦٨( يتــاناآل  :ِفيِهَمــا َوقفــاً  أبــَدَل َمحــَزُة اهلَمــَزةَ  يُؤَفُكــون، يَــأُكالن ، َت
  .)يوفكون، ياكالن، تاس(

 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٦٨(اآلية 
 .قللها َمحَزُة  التَّورَاة) ٦۸(اآلية 

َوَلُه  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحزةُ   َوَقَف َعليَها ِخراأل ، َواإلنِجيل) ٦٩ ، ٦٨(اآليتان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا



۸٦ 

أدغمُهَمـا خلــٌف بـدوِن غنــٍة  َوَفرِيقــاً يَقتُـلُـون ، طُغَيانــاً وَُكفـراً ) ٧٠ ، ٦٨(اآليتـان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

َتســـِهيُل اهلَمـــَزِة َوإبـــَداُهلَا  :يَهـــا َمحـــَزُة بَِثالثـــة أوُجـــهٍ َوقَـــَف َعلَ  َوالّصـــابُِئون) ٦٩(يـــة اآل
  .َوإسَقاطَُها

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۷۰، ٦۹( اآليتان  ).َعَليـْ
، َوَمــأَواه، َتهــَوى، َجــآَءُهم، َوالّنَصــاَرى) ٧٨ ، ٧٥ ، ٧٢ ، ٧٠ ، ٦٩( اآليــات

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "اً وقف"ِعيَسى ابن ، أّنى
ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  َلَقْد أَخذنَا ، َمْن َءاَمن) ٧٠ ، ٦٩(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)تكونُ ( :َرَفَع الّنوَن َمحَزةُ  َتُكونَ ) ٧١(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۸۰، ۷۱( اآليتان  ).َعَليـْ
 .)قّضلوا( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  َقْد َضّلوا) ٧٧(ية اآل
  .أَماَل الرّاَء َواألِلَف َمحَزةُ  تـََرى) ٨٠(ية اآل

اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم َلُهْم أنُفسهم) ٨٠(اآلية 
 .َوصًال َوَوقفاً 

 
 .والثمن األول  الجزء السابعبداية   ...َوإَذا َسِمُعوْا َمآ أنِزل) ٨٣(ية اآل

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  ْعَتَدىٱ، َجآَءنَا، تـََرىَنَصارى، ) ٩٤ ، ٨٤ ، ٨٣، ٨٢( اآليات
 .ٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدَغَمَها خلٌف بدوِن غن أن يُدِخلَنا  )٨٤(اآليتان 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها األْيَمان ، األنَهار) ٨٩ ، ٨٥(اآليتان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)مومنون(:واواً محزةُ أبدَل اهلمزَة  ُمؤِمُنون) ٨٨(اآلية 

ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ  فـََهْل أنُتم ، ِمْن أوَسط) ٩١ ، ٨٩(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً عنُه 



۸۷ 

َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى املفُصــــوِل يف مــــيم  ِكســــَوتُهْم أو  ، أهِلــــيُكْم أو) ٨٩(اآليــــة 
 . ك أمثاهلااجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذل

 .)َعَقدمتّ ( :َخّفَف الَقاَف َمحَزةُ  َعّقدتُّم) ٨٩(ية اآل
 

 ثانيبداية الثمن ال ....َجَعَل اهللا الَكعبَة البيَت الَحَرام) ٩٧(اآلية 
َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُـوِل األلِـِف  َءابَآَءنَا، َوالَقآلِئد) ١٠٤ ، ٩٧( اآليتان
 .َوَقصرِه
  .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٩٧(اآلية 

 ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا األلَبــاب ، األرض) ١٠٠ ، ٩٧(اآليتــان 
  .َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

َسَكَت َعلى املفُصوِل َخَلٌف  شَيآءَعْن أ ، َوَلْو أعَجَبك) ١٠١ ، ١٠٠(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)تسوكم( :أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة َواواً َوقفاً  َتُسؤُكم) ١٠١(ية اآل
 ).اقسَّأهلََ (أدغم محزة الدال يف السني  َقْد َسأََلَها) ١٠٢(اآلية 

أدَغَمهــا خلَــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  أن يَــأُتوا، َبِحيــَرٍة َوال) ١٠٨ ، ١٠٣(اآليتــان 
 .على ذلك أمثاهلا

ـــة  ـــَوجَهنيِ  َشـــيئاً ) ١٠٤(اآلي َواإلبـــَداُل َمـــَع اإلدَغـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَقـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة ِب
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا، َشَيا(

ـــان اآلي ـــيُكْم أنُفســـُكم) ١٠٦ ، ١٠٥(ت ـــِنُكْم إَذا ، َعَل ـــٌف َعلـــى   بَي َســـَكَت َخَل
  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  أْدَنى، قـُْرَبى) ١٠٨ ، ١٠٦(اآليتان 
ـــة اآل ـــَتَحقّ ٱ) ١٠٧(ي ـــاَء َمحـــَزُة وَكَ  ْس ـــُه ابتـــداًء ِبَـــا َضـــّم َمهـــَزُة  ؛َســـَر اَحلـــاءَ َضـــّم الّت َوَل

 ).اُْسُتِحقَّ (الَوصلِ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۱۰۷(اآلية   ).َعَليـْ



۸۸ 

ـــــَتَح النّـــــونَ َشـــــّدَد َمحــــَزُة الـــــَواَو َمفُتوحـــــًة وَ  األولَيَـــــانِ ) ١٠٧(اآليـــــة   :َكَســـــَر الـــــالَم َوفـَ
 .)األّوِلنيَ (

 
 لثابداية الثمن الث ...َيوَم َيجَمُع اهللا الّرُسل) ١٠٩(ية اآل

  )الِغيوب( :َكَسَر الَغَني َمحَزةُ  "معاً "الغُُيوب  )١١٦ ، ١٠٩(اآليتان 
أدَغـــَم الـــّذاَل يف  قَـــْد َصـــَدقْـَتنا، َوإْذ ُتْخـــِرج، إْذ َتْخلُـــق) ١١٣ ، ١١٠(اآليتـــان 
 .)قّصدقتنا، إّخترج، لقإختّ ( :والّدال يف الّصاِد َمحَزةُ الّتاِء 
 .)َساِحر( :فـََتَح السَني َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها وََكَسَر احلَاَء َمحَزةُ  ِسْحرٌ ) ١١٠(اآلية 
 .قَللَها محزةُ  الّتورَاة) ١١٠(اآلية 
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها "كله"بِإْذِني) ١١٠(اآلية 

، الَمــــــــوَتى، كلــــــــه" وقفــــــــاً "يَاِعيَســــــــى ) ١١٦  ،١١٤، ١١٠،١١٢(اآليتــــــــان 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "عيسى
 .)َساِحر( :فَتَح السَني َوزاَد ألفاً بعدَها وَكَسَر احلاَء محزةُ  ِسْحرٌ ) ١١٠(اآلية 
ُه َولَـــ ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا  األكَمـــه ، َواإلنِجيـــل) ١١٠(اآليـــة 

  .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  َوإْذ أوَحيـت ، إْذ أّيدّتك) ١١١ ، ١١٠(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ِخبُلٍف عنهُ 
ــنُهْم إن) ١١٧ ، ١١٠(اآليتــان  ــْم إال ، ِم َكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف َســ  َلُه

  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
 .أدغمَها َخَلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا أن يـَُنزل) ١١٢(اآلية 

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاألوُجِه اَخلمَسة "معاً " الّسَمآءِ ) ١١٤ ، ١١٢( اآليتان
 .)مومنني(:اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  أبدلَ  ُمؤِمنين) ١١٢(اآلية 
 ) ُمنزُِهلَا( :أسَكَن الّنوَن َوَخّفَف الزّاَي َمحَزةُ  ُمنَـزُِّلَها) ١١٥(اآلية 
 .)وأِميْ ( :أسَكَن الَياَء َمحَزةُ  َوأُمِّيَ ) ١١٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۱۱۷(اآلية   ).َعَليـْ



۸۹ 

َسَكَت َعَليَها َمحـَزُة َوصـًال ِخبُلـٍف َعـن َخـالد وقـس علـى ذلـك  َشيءٍ ) ١١٧(ية اآل
 .أمثاهلا

 


ـــان  ـــاً "َ◌األرض ) ٣ ، ١(اآليت ـــٍف عـــن َخـــالد "مع  ؛َوَصـــَلُهَما َمحـــَزُة بِالّســـكِت ِخبُل
  .وقس على ذلك أمثاهلا

  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛ٌف ِبدوِن ُغّنةٍ أدَغَمَها َخلَ  َ◌أَجًال َوأَجلٌ ) ٢(اآلية 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  ، فحاقَجآَءُهم، "وقفاً "ُمَسّمى ، َ◌َقَضى) ١٠ ، ٥ ، ٢(اآليات 

 ).تاتيهم( :أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  َ◌تَأتِيِهم) ٤(اآلية 
ــةٍ ) ٤(اآليــة  ــْن َءاي ــْن َءايــات، َ◌ِم ِق وِخلَلــٍف ُة بِالّنقــل َوالّتحِقيــَوَقــَف َعَليِهَمــا َمحــزَ  ِم

   .وقس على ذلك أمثاهلا؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف َعنه السكُت 
ـــان  ـــْم إال) ٥ ، ٤(اآليت ـــآء ، َ◌رَبِِّه ـــأتِيِهْم أنَب ـــُه  َي ـــٍف َعن ـــٌف ِخبُل ـــا َخَل َســـَكَت َعَليَه

  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوصًال َوَوقفاً 
َتَ◌ســــِهيُل  :قَــــَف َعَليَهــــا َمحــــَزُة بَِثالثَــــِة أوُجــــهٍ وَ  َ◌َيْســــتَـْهزُِءون) ١٠ ، ٥(اآليتــــان 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۹، ٦(اآلية اهلَمَزِة   ).َعَليـْ

 َوبِإسَقاِطَها َوَضّم الزّاي  ، َوإبَداُهلَا يَاءً  ، َما بَينَـَها َوَبني الَواو
 .يَها َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة يَاًء َساِكَنةَوَقَف َعلَ  ْستُـْهِزئٱ◌َ ) ١٠(اآلية 
 ).ال يُوِمُنون(أبدل اهلمزة واواً وقفاً َمحَزُة  ال يُؤِمُنون) ۱۲(اآلية 

 
 بداية الثمن الرابع ....َ◌َوَلُه َما َسَكَن في الليِل َوالنّـَهارِ ) ١٣(اآلية 
ِخبُلــٍف عنــُه  املفُصــوِل َخَلــفٌ  َت َعلــىَســكَ  قُــْل إنّــي ، قُــْل أَغيــر) ١٩، ١٦(اآليــة 

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا  األّولِين ، َواألرض) ٢٥ ، ١٤(آلية ا

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا



۹۰ 

أدغمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى ذلـك  إلَـٌه َواِحـد ، صـرفَمـن يُ  )١٤(اآلية 
 .أمثاهلا
 .)َيصِرف( :فـََتَح الَياَء وََكَسَر الرّاَء َمحَزةُ  ُيصَرف) ١٦(اآلية 
َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  َشــيءٍ ) ١٧(اآليــة 
 .أمثاهلا
  :َقَف َعَليَها َمحَزُة بَِثالثَِة أوُجهٍ وَ  َبِريء )١٩(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمَزِة يَاًء َمَع إدَغام َما قَبَلَها ِفيَها َمَع اإلسَكاِن َوالّروِم َواإلمشَام
) ٣٥ ، ٣٤ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ٢٩، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢١ ، ١٩(اآليــــــــــــــــــــــــات 

ــَرى ، َجــآُءوك، فتَـــَرىٱ، َ◌ُأخــَرى  ، أتَــاُهم ، َجــآَءتُهم ،بـََلــى  ،"معــاً "الــدنيا  ،"معــاً "تـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الُهَدى ، َشآء

َنآَءُهم) ٢٠(اآلية   َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه  أبـْ
وقــــس علــــى ذلــــك ) يومنــــون( :أبــــدَل اهلمــــزَة واواً وقفــــاً محــــزةُ  يُؤِمُنــــون) ٢٠(آليــــة ا

 .أمثاهلا
 .)مل يكن( :أبَدَل تَاَء الّتذِكِري يَاَء تَأنِيث َمحَزةُ  َلْم َتُكن )٢٣(اآلية 
َنتُهم) ٢٣(اآلية   .)فتنَتهم( :َنَصَب الّتاَء َمحَزةُ  ِفتـْ
 .)ربَّنا( :الَباَء َمحَزةُ َنَصَب  َنارَبـِّ ) ٢٣(اآلية 

ــتُهْم إال) ٢٥ ، ٢٣(اآليتــان   َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــولِ   قـُُلــوِبِهْم أِكّنــة ، ِفتَن
 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 .)يعقلون( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحَزةُ  َتعِقُلون )٣٢(اآلية 
  .)ولقّجاءك( :أدَغَم  الّداَل يف اجلِيِم َمحَزُة َمَع اإلَمالة َ◌َوَلَقْد َجآَءكَ ) ٣٤(اآلية 
 .اَخلمَسة حلَِمَزَة َوقفاً  ِفيَها األوُجهُ  الّسَمآءِ ) ٣٥(اآلية 
 .)بَيايه، بئايه( :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزة َوإبَداِهلَا يَاءً  بِئايَة )٣٥(اآلية 

 
 خامسبداية الثمن ال ....مإنَّما َيسَتِجيُب الذيَن يسَمُعونَ ) ٣٦(اآلية 



۹۱ 

ـــــــــات  ـــــــــوَتى) ٥٤ ، ٥٠ ، ٤٣ ، ٤٧ ، ٤٠ ، ٣٦(اآلي ـــــــــاُكم ، الَم  ، "معـــــــــاً "أَت
 .أَماَهلُّن َمحَزة َجآَءك، األْعَمى ، يُوَحى ، َجآَءُهم
أدغمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى ذلــك  َءايــًة َوَلكــن ، أن يـَُنــزل) ٣٧(اآليــة 
  .أمثاهلا

ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ   أَمٌم أمثَاُلُكم ، ُقْل إن) ٣٨ ، ٣٧(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً  وصالً عنُه 

َســـَكَت َعَليَهـــا َمحـــَزُة َوصـــًال ِخبُلـــٍف َعـــن َخـــالد َووقـــَف عليهـــا  َشـــيءٍ ) ٣٨(اآليـــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلا باألوجِه األربَعة

َولَـُه  ؛ّسكِت َمحـزةُ بِالّنقِل َوال  َوَقَف َعليَها  األيَات ، األرض) ٤٦ ، ٣٨(اآليتان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ِصَراط) ٣٩(آلية ا
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل   َعَليهْم أبَواب ، أرََءيَتكْم إن) ٤٤ ، ٤٠(يتان اآل

 .لك أمثاهلايف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذ
ـــة  ـــُه َوقفـــاً إبـــَداُل اهلَمـــَزِة أِلفـــاً َمـــَع الَقصـــِر َوالتوســـِط  َشـــآءَ ) ٤١(اآلي أَماَهلـَــا َمحـــَزُة َوَل
 .َوالطولِ 

، بالباســـاء( :أبـــَدَل اهلَمـــَزَة أِلفـــاً َوقفـــاً َمحـــَزةُ  بَأَســـَنا، بِالَبأَســـآء) ٤٣ ، ٤٢(اآليتـــان 
 .)باسنا

ضـــم اهلـــاء َمحـــَزُة وصـــًال وَوقفـــاً " كلـــه" َعَلـــْيِهمْ ) ٥۳، ٥۲، ٤۸، ٤٤( يـــاتاآل
ُهمْ (  ).َعَليـْ

 .)ـدفونزيصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  َيصِدُفون) ٤٦(اآلية 
 .)فإنه، إنه( :َكَسَر اهلَمَزَة ِفيِهَما َمحَزةُ  فَأَنّه، أَنَّهُ ) ٥٤(اآلية 
 .)يستبنيول( :محزةُ أبَدَل الّتاَء يَاًء  َولَِتسَتِبين) ٥٥(اآلية 
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه أْهَوآءَُكم) ٥٦(اآلية 
 .)قّضللت( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  َقْد َضَللت) ٥٦(اآلية 
 .)يقِض احلق( :أبَدَل الّصاَد َضاداً َخِفيَفًة َمكُسورًة َمحَزةُ  يـَُقصُّ الَحقّ ) ٥٧(اآلية 



۹۲ 

 
 .بداية الثمن السادس .....َوِعنَدُه َمَفاِتُح الَغيبِ  )٥٩(اآلية 
وصـًال ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ   يَاِبٍس إال ، َورََقٍة إال) ٥٩(اآلية 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

ــ) ٦٣ ، ٥٩(آليتــان ا أدغمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  َمــن يـَُنجــيُكم ، ةِمــن َورََق
  .على ذلك أمثاهلا

َولَـُه  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها  األيَات ، األرض) ٦٥ ، ٥٩(اآليتان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ــــــــــــــات  ــــــــــــــاُكم) ٧١ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠(اآلي  ، يـَتَـَوّف
ـــوالُهم ، َجـــآء ، "وقفـــاً "ُمَســـّمى ، لِيُـَقَضـــى ـــا، َم ـــدنَيا ، ِذكـــَرى، الـــذِّكَرى ، أنَجاَن  ، ال

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الُهَدى ، "وقفاً "ُهَدى  ، َهَدانَا
 .)توفاه( :َحَذَف الّتاَء َوزَاَد أِلفاً ُممَاَلًة بَعَد الَفاَء َمحَزةُ  تـََوفـّْته) ٦١(اآلية 

َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى املفُصــــوِل يف مــــيم   أرُجِلُكــــْم أو ، َفــــوِقُكْم أو) ٦٥( يــــةاآل
 .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 :َمحـــــَزةُ َحـــــَذَف التّـــــاَء الثانيـــــة َوزَاَد أِلفـــــاً ُممَالَـــــًة بَعـــــَد الـــــواو  ْســـــَتهَوْتهُ ٱ) ٧١(اآليـــــة 
 .)ستهواهٱ(

إبـَداُل اهلَمـَزِة أِلفـاً ) ائتنـا(َولَـُه َوصـًال بــ؛َوقفاً ) اهلدى(أَماَل  ْئِتَناٱالُهَدى ) ٧١(اآلية 
  .ِمن دوِن إَمالٍة َمحَزةُ 

 
  سابعبَداية الثمن ال ....َوإْذ قَاَل إبَراِهيم) ٧٤(اآلية 

 ، أرَاك )٩٤ ، ٩٣ ، ٩٢ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٨٨  ،٨٥ ، ٨٤ ، ٧٤(اآليــــات 
، فَِبُهــَداُهمْ   ، جــاءك،"وقفــاً "، َهــدى"وقفــاً "ىً ُهــد ،َوِعيَســى ، َوَيحــيَ  ، "معــاً "ُموَســى 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  نـََرى ، فـَُراَدى ، تـََرى، فتَـَرىٱ، الُقَرى، ِذكَرى



۹۳ 

َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ   ِبظُلٍم أولَِئك ، أصَناماً َءاِلَهة) ٨٢ ، ٧٤(اآليتان 
 .َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل  ؛وصًال ووقفاً  ِخبُلٍف عنهُ 

َولَـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا "معـــاً "َواألرض ) ٧٩ ، ٧٥(آليتـــان ا
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .أَماَل الرّاَء َواهلَمَزَة َواألِلَف َمحَزةُ  رَأى َكوَكباً ) ٧٦(اآلية 
أَماَل الرّاَء َوصًال َولَـُه َوقفـاً إَمالَـُة  رَأى الشَّمسَ  ، رَأى الَقَمر) ٧٨ ، ٧٧(اآليتان 

 .الرَّاِء َواهلَمَزَة َواألِلفَ 
 .)وجهْي هللا( :أسَكَن الَياَء َمحَزةُ  َوْجِهَي هللا) ٧٩(اآلية 

لـى أدغمَها َخَلٌف بدوِن غنـٍة وقـس ع أن َيَشآء ، َحِنيفاً َوَما) ٨٠ ، ٧٩( تاناآلي
  .ذلك أمثاهلا

 .ال إَماَلَة حلَِمَزَة ِفيَها َهَدانِ  ) ٨٠(اآلية 
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً ) ٨٠(اآلية 
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا

 .َزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها محَ  َشيءٍ ) ٨٠(اآلية 
َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى   أيــــديِهْم أخرِجــــواْ  ، أّنُكــــْم أشــــرَكُتم) ٩٣ ، ٨١(اآليتــــان 

 .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
 .ِفيَها األوُجُه اَخلمسَة حلَِمَزَة َوقفاً  َنَشآءُ ) ٨٣(اآلية 
 .)ْيسعوالَّ ( :َشّدَد الالَم َمفُتوحًة َوأْسَكَن الَياءَ  َواْلَيْسعَ ) ٨٦(اآلية 
 .)وجهان(َوقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وَتسِهيلها  َوإخَواِنِهم) ٨٧(اآلية 
 .أَشم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراط) ٨٧(اآلية 
 .)قتِد ُقلٱ( :َحَذَف اهلَاَء َوصًال َمحَزةُ  قْـَتِدْه ُقلٱ )٩٠(اآلية 
  َسّهَل اهلَمَزَة َمَع طوِل األِلِف َوَقصرِه َمحَزُة َوقفاً  َءابَآؤُكم) ٩١(اآلية 



۹٤ 

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٩١(اآلية 
َع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـ)َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .)َشيّ (َخالٍد 
 .َوقَف عليها محزُة بِاألوجِه الستة َشيءٌ ) ٩٣(اآلية 
 .)بيُنكم( :َرَفَع الّنوَن َمحَزةُ  بَيَنُكمْ ) ٩٤(اآلية 
 .أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  ونَاَوَلَقْد ِجئُتمُ ) ٩٤(اآلية 
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاثَين َعَشَر َوجهاً  ُشرََكآؤاْ ) ٩٤(اآلية 
 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
 .َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع الروِم َوَعَليِه الطول َوالَقصر -٥و٤

 .مَسُة ِقَياِسّيةٌ َوَهِذِه اخلَ 
 .إبَداُل اهلَمَزِة َواواً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطولِ  -٨و٧و٦
 إبَداُل اهلَمَزِة َواواً َمَع اإلمشَاِم َوَعَليِه الَقصر َوالتوسُط َوالطول  -١١و١٠و٩
 َمَع الروِم َوَعَليِه َقصُر األِلِف إبَداُل اهلَمَزِة َواواً  -١٢

  .ّيةَوَهذِه الّسبعُة َرمسِ 
 

   الثامن  بداية الثمن ...إّن اَهللا فَاِلُق الَحبِّ َوالنّـَوى )٩٥(ية اآل
 ، يوفكـون( :اهلَمـَزَة ِفيِهَمـا َمحـَزُة َوقفـاً  أبـَدلَ  يُؤِمُنون، ُتؤَفُكون) ٩٩ ، ٩٥( اآليتان
  .وقس على ذلك أمثاهلا) يومنون
، َوتـََعــاَلى ، "معــاً "ى أنّــ، الّنــوى) ١٠٩ ، ١٠٧ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٥( اآليــات

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآَءت ، َجآَءتُهم، َشآء
 ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َ◌قَـَف َعليَهـاو اآليـات ، اإلصَباح) ٩٧ ، ٩٦(اآليتان 

 .َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
أدغمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة  يَعَلمـون ِلَقـومٍ  ، َسَكناً َوالّشمس) ٩٧ ، ٩٦(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا



۹٥ 

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٩٩(اآلية 
َمـَع اإلسـَكاِن  ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة)َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 

 .)ُمثُره( :محزةُ َضّم الثّاَء َواملِيم  َثَمرِه) ٩٩(ية اآل
 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  َفَمــْن أبَصــر ، ِمــْن أعَنــاب) ١٠٤ ، ٩٩(اآليتــان 

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛فاً وصًال ووقِخبُلٍف عنُه 
 .)قّجاءكم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  َقْد َجآءَُكم) ١٠٤(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۱۰۷(اآلية   ).َعَليـْ
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  ُيشِعرُكْم أنَها ، َجآَءتُهْم َءاية) ١٠٩(اآلية 

 .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
أبـــدل يـــاء الغيـــب تـــاء خطـــاب محـــزة، ولـــه وقفـــاً إبـــدال  ال يـُْؤِمُنـــون) ١٠٩(اآليـــة 

 ).ال ُتوِمُنون(اهلمزة واواً 
 

بداية الجزء الثامن والـثمن   ....َكةَوَلْو أنـَّنا نـَّزلَنآ إلَيِهُم الَمآلئِ ) ١١١(ية اآل
  .األول

 َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  َوإْن أَطعتُموهم ، َوَلْو أننا) ١٢١ ، ١١١(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

ُهمْ (ء َمحَزُة وصًال وَوقفاً ضم اهلا ِإلَْيِهْم، َعَلْيِهمْ ) ۱۱۱(اآلية  ُهْم، َعَليـْ  ).ِإلَيـْ
 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ١١١(اآلية 

ـــــان ـــــواْ ) ١١٨ ، ١١١( اآليت ـــــؤِمِنين، لُِيؤِمُن ـــــا َوقفـــــاً َمحـــــَزةُ  ُم ـــــَزَة ِفيِهَم ـــــَدَل اهلَم  :أب
 .وقس على ذلك أمثاهلا) مومنني ، ليومنوا(

أدغمَها َخَلٌف بدوِن غنٍة وقس  َحَكماً َوُهو ، أن َيَشآء) ١١٤ ، ١١١(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا



۹٦ 

ــــــــــات ــــــــــوَتى) ١٢٤ ، ١١٣ ، ١١٢ ، ١١١( اآلي ــــــــــآء ،  ، الَم   ،َولَِتصــــــــــَغىَش
  .أَماَهلُّن َمحَزة نُؤتى ، َجآَءتْـُهم
 ؛َوالّسـكِت َمحـزةُ  بِالّنقـلِ   َوقَـَف َعليَهـا بِاألِخَرة ، اإلنس) ١١٣ ، ١١٢(اآليتان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  ُهـْم إال ، بَعُضُهْم إَلى) ١١٦ ، ١١٢(اآليتان 

 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
 .)منَزل( :َن َوَخّفَف الزّاَي َمحَزةُ أسَكَن النُّو  ُمنَـزَّل) ١١٤(ية اآل

 .)ُحرِّم( :َضّم احلَاَء وََكَسَر الرّاَء َمحَزةُ  َحرَّم) ١١٩(اآلية 
 ) رساالتِه( :محزةُ زَاَد أِلفاً بَعَد الالم وََكَسَر الّتاَء  ِرَسالََته) ١٢٤(ية اآل
 .قفاً ِفيَها األوُجُه اَخلمَسُة حلَِمَزَة وَ  الّسَمآءِ ) ١٢٥(ية اآل

 .أَشّم الصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراط) ١٢٦(اآلية 
 

 بداية الثمن الثاني   ....َلُهْم َداُر السَّالِم ِعنَد رَبِِّهم) ١٢٧(ية اآل
نَيا ،"معـاً "، َشـآءَمثَواُكم) ١٣٧ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٨(يات اآل  الُقـَرى، الـدُّ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
ـــة  ـــس ) ١٢٨(اآلي ـــاً "اإلن ـــا "مع ـــَف َعليَه ـــُه َوصـــًال  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق َوَل

 .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)حنشرهم( :أبَدَل الَياَء نُوناً َمحَزةُ  َيحُشُرُهم) ١٢٨(ية اآل

أدغمَهــا َخلَــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  بِــَبعٍض َوبَلغَنــا ، َجِميعــاً يَــا َمعَشــر) ١٢٨(اآليــة 
  .لى ذلك أمثاهلاع

ــيُكْم َءايَــاِتي) ١٣٠(اآليــة  َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  أنُفِســِهْم أنـُّهــم ، َعَل
 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

َمـَع َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإبـَداِل اهلَمـَزِة أِلفـاً  ُشرَكآءُ  ، َيَشآءُ ) ١٣٩ ، ١٣٣( اآليتان
 .الَقصِر َوالتَوسِط َوالطوِل ُمثّ بَِتسِهيِلَها َمَع الروِم َوَعَليِه طُوِل األِلِف َوَقصرِه



۹۷ 

وصـــًال ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــفٌ َســـكَ   قَـــوٍم َءاَخـــرين) ١٣٣(اآليـــة 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 

 .َمَع َعَدِم الغُّنِة ِخلََلٍف ِفيَها) يكون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  َمْن َتُكون) ١٣٥(ية اآل
َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتســِهيِل اهلَمــَزِة َمــَع طُــوِل  ِلُشــرََكآِئِهم ، ِلُشــرََكآئَِنا) ١٣٦(يــة اآل

 .األِلِف َوَقصرِه
ُهمْ (وَوقفاً ضم اهلاء َمحَزُة وصًال  َعَلْيِهمْ ) ۱۳۷(اآلية   ).َعَليـْ

 .)حرمظُّهورها( :أدَغَم الّتاَء يف الظّاِء َمحَزةُ  ُحرَِّمْت ظُُهورَُها) ١٣٨(ية اآل
 ).َقضُّوا(أدغم الدال يف الضاد َمحَزُة  َقْد َضلُّوا) ۱٤۰(اآلية 

 
 بداية الثمن الثالث ....َوُهَو الذي أنَشأ َجّناتٍ ) ١٤١(ية آلا

أدغمَهـا َخلَـٌف بـدوِن  طَاِعٍم َيطعُمـه ، معُروشاٍت َوَغير) ١٤٥ ، ١٤١(اآليتان 
  .غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا

َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف   ِبعلـٍم إن ، ُمخَتِلفاً أُكُله) ١٤٣ ، ١٤١(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 .)ُمثُره( :َضّم الثّاَء َواملِيَم َمحَزةُ  َثَمرِهِ ) ١٤١(ية اآل
 .)ِحَصاده( :َكَسَر احلَاَء َمحَزةُ  َحَصاِده) ١٤١(ية اآل

 ؛بِالّنقِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها األنثـََيين ، األنَعام) ١٤٣ ، ١٤٢(اآليتان 
 .لى ذلك أمثاهلاَوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس ع

 .)خْطوات( :أسَكَن الطّاَء َمحَزةُ  ُخُطَوات) ١٤٢(ية اآل
 .ِفيَها الّتسِهيُل َواإلبَداُل ِلُكلِّ الُقرّاء "معاً " َءآلذَّكَرينِ ) ١٤٤، ١٤٣(اآليتان 
 ، لهــــداكم"معــــاً "َشــــآء ، فْـتَـــــَرىٱ، َوّصــــاُكم ) ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٤( اآليــــات

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
 .)أن يكون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  أن َتُكون) ١٤٥( يةاآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۱٤٦(اآلية   ).َعَليـْ
  .أَماَل األِلَف بَعَد الَياِء َمحَزةُ  الَحَوايَا )١٤٦(ية اآل



۹۸ 

 .)محلظُّهورمها( :َمحَزةُ أدَغَم الّتاَء يف الظّاِء  َلْت ظُُهورُُهَماَحمَ ) ١٤٦(ية اآل
 .)باسنا، باسه( :أبَدَهلَُما َمحَزُة أِلفاً َوقفاً  بَأَسَنا، بَأَسهُ ) ١٤٨، ١٤٧(ية اآل

إْسَكاِ�َا َوَروِمَها  أْسَقَط َمحزُة اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إ  الَياِء َمعَ  َشيءٍ ) ١٤٨(اآلية 
مـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهل)َشيِ (َوقفاً 

 .)َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه  َءابَآؤنَا )١٤٨(ية اآل

ــــان  ــــُتْم إال) ١٤٩ ، ١٤٨(اآليت ــــدَ  ، أن ــــى   اُكْم أجَمِعــــينَلَه ــــٌف َعل َســــَكَت َخَل
 .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
 

 .بداية الثمن الرابع ....ُقْل تـََعاَلوْا أْتُل َما َحّرَم رَّبُكم َعَليُكم) ١٥١(ية اآل
 ) ١٦٥ ، ١٦٤، ١٦١، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢ ، ١٥١( اآليات
 ـــــاُكم ـــــاً "ُموَســـــى ، قـُْربَـــــى ، "كلـــــه"َوّص  ، أهـــــَدى ، " معـــــاً وقفـــــاً "، َوهـــــدًى "وقف

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ   َءاتَاُكم،  ُأخَرى، َهَداِني ، ُيْجَزى ، "معاً "َجآء
ــاَلوا أتــلُ ) ١٥٢ ، ١٥١(اآليتــان  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   نَفســاً إال ، تـََع

 .لّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً ا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه  َعَليُكْم أال) ١٥١(اآلية 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 . َوصًال َوَوقفا
ـــة ا ـــيئاً ) ١٥١(آلي ـــَوجَهنيِ  َش ـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة ِب ـــَع اإلدَغـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَق َواإلبـــَداُل َم
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا، َشَيا(

أدَغَمَهــــا َخَلــــٌف بِــــدوِن غنــــة وقــــس علــــى ذلــــك   َشــــيئاً َوبِالَوالــــدين) ١٥١(اآليــــة 
  .أمثاهلا

 .)وإّن َهَذا( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزةُ  َوأنَّ َهَذا) ١٥٣(ية اآل
ــــان  ــــفٌ أَشــــّم الّصــــاَد زَايــــاً ف ِصــــَراط ، ِصــــَراطي) ١٦١ ، ١٥٣(اآليت  :يِهمــــا َخَل

   .)راطزِصـ –راطي زِصـ(
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إْســـَكاِ�َا  أْســَقَط َمحــزُة اهلَمـــَزَة َونـََقــَل َحرََكِتَهــا إ  اليَــاِء َمــعَ  َشــيءٍ   )١٥٤(اآليــة 
ــة َمــَع )َشــيِ (َوَروِمَهــا َوقفــاً  ــاِء األوَ  يف الثّانِي ــُه أيضــاً إبــَداُل اهلمــَزِة يَــاًء َمــَع إدَغــاِم الَي ؛ َوَل
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (لرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد اإلسَكاِن َوا

 ) يومنون( :أبدَل اهلمزَة فيها واواً محزُة وقفاً  يُؤِمنون) ١٥٤(آلية ا
َوَلُه َوصــــًال الّســــكُت ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحـــزُة بِالنْقــــِل َوالّســـْكتِ  األرض) ١٦٥(اآليـــة 

 .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
 .)فقّجاءكم( :أْدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  فـََقْد َجآءَُكم) ١٥٧(ة ياآل

 ).ـِدفونز َيصـ(أشم فيهما الصاد زاياً َمحَزُة " معاً " َيصِدفون) ۱٥۷(اآلية 
 ) فَاَرُقوا( :زَاَد أِلفاً بَعَد الَفاِء َوَخّفَف الرّاَء َمحَزةُ  فـَّرُقواْ ) ١٥٩(ية اآل
  .ال إَماَلَة حلَِمَزَة ِفيَها َوَمحَياي) ١٦٢(ة ياآل

 


 .بداية الثمن الخامس المص) ١(ية اآل
َهـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف َعنـُه َسـَكَت َعَلي قـَْريَـٍة أهَلكَناَهـا ، ِكتَـاٌب أنـِزل) ٤ ، ٢(يتان اآل

 .ى ذلك أمثاهلاوقس علَوحلمزَة وقفاً النقُل والتحقيُق ، وصًال ووقفاً 
ــــــــــــات اآل ــــــــــــا، َوِذكــــــــــــَرى) ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ٢٠، ٥ ، ٤ ، ٢(ي  ، َفَجآَءَه

ــَراُكم،  َهــَدىَجــآَءُهم ، َدعــَواُهم   ، نـََهاُكَمــا،  فــَدالُهَما،  َونَاَدُهَمــا،  الّتقــَوى،  يـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 

وقـس  ؛)باسـنا، للمـومنني( :فاً أبَدَهلَُما َمحَزُة َوق بَأَسَنا ، ِللُمؤِمِنين) ٤ ، ٢(يتان اآل
 .على ذلك أمثاهلا

َســّهَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة ِفيِهَمــا   ، َشــَمآئِِلِهمَغــآئِِبين ، قَــآئُِلون) ١٧، ٧ ، ٤( يــاتاآل
 .َوقفاً َمَع طوِل األِلِف َوَقصرِه

ــنُكْم أجَمِعــين ، َدعــَواُهْم إذ) ١٨ ، ٥(يتــان اآل  َســَكَت َعَليِهَمــا َخَلــٌف ِخبُلــفٍ  ِم
 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َعنُه َوصًال َوَوقفاً 



۱۰۰ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحـَزُة وصـًال وَوقفـاً " معاً " ، َعَلْيِهمْ  ِإلَْيِهمْ ) ٣٠، ۷، ٦( اتاآلي  ِإلَـيـْ
ُهمْ ،   ).َعَليـْ
وقـــس  ؛أدَغَمُهَمـــا َخلَـــٌف دوَن ٌغنّـــةٍ  لَِباســـاً يـُـــَواري، ِبِعلـــٍم َوَمـــا) ٢٦ ، ٧(يتـــان اآل

 .على ذلك أمثاهلا
 )راطكزِصـ(:أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ِصَراَطك) ١٦(اآلية 

ــة اآل ــْذُءوماً ) ١٨(ي  :َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإســَقاِط اهلَمــَزِة َونَقــِل َحرََكِتَهــا إَ  الــّذالِ  َم
 .)مُذوما(

 َوقَـَف َعَليَهـا َسـْوَءاِتُكم ، "الثالثـة"َسْوَءاِتِهَما) ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٢ ، ٢٠(يات اآل
 .)سّواتما ، َسَواِتَِما( :َمحَزُة بِالّنقِل َواإلدَغام

 .)َختُرجون( :فـََتَح الّتاَء َوَضّم الرّاَء َمحَزةُ  ُتخَرُجون) ٢٥(ية اآل
َثالثَــٌة َعَلــى اإلبــَداِل َوالَباِقَيــة َعَلــى :حلَِمــَزَة ِفيَهــا َمخَســُة أوُجــهٍ  بِالَفحَشــآءِ ) ٢٨(يــة اآل

 .الّتسِهيلِ 
 

 بداية الثمن السادس   ....يَابِني َءاَدَم ُخُذوْا زِيَنتُكم) ٣١( يةاآل
أدَغَمَهـــا َخلَــٌف بِــدوِن غنـــة   َخاِلَصــًة يَــوم ، َمســِجٍد وَُكلُـــوا) ٣٢ ، ٣١(اآليتــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا
ــــــــات  ــــــــّدنَيا) ٤٦، ٤٤ ، ٤٣ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٢(اآلي  ، ال

، َونَـــاَدى ، "معـــاً "ُهـــَدانَا  ، ُأوالُهـــم ، ُأخـــَراُهم ، َجـــآَءتُهم ، ىفْـتَــــرَ ٱ ، تـَّقـــىٱ ، َجـــآء
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ   ِبِسيَماُهم
ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   أّمــٍة أَجــل ، قُــْل إنّمــا )٣٤ ، ٣٣(اآليتــان 

 .اهلاوقس على ذلك أمث َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً  عنهُ 
 :َوصــالً وحــذفها إللتقــاء الســاكنني الَيــاَء َمحــَزُة  أســكن رَبِّــَي الَفــَواِحش) ٣٣(يــة اآل
 .)الفواحش َريبِّْ (

ــان  ــِل َوالّســْكتِ  َواإلنــس ، َواإلثــم) ٣٨ ، ٣٣(اآليت ــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْق َوَلُه ؛َوَق
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



۱۰۱ 

فُصـوِل يف ِمـيِم  َلُهْم أبَواب ، َعَليُكْم َءايَاِتي) ٤٠ ، ٣٥(تان اآلي
َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 .اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
 ، هبئاياتـ( :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوإبَداِهلَا يَـاًء َمفُتوحـةً  بَِئايَاتِه) ٣٧(ية اآل

 .)بَياياته
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۳٥(اآلية   ).َعَليـْ

 .)حتتُهم( :ا َوصًال َوَوقفاً َضّم اهلَاَء َمحَزُة ِفيه َتحِتِهم ) ٤٣( يةاآل
َحتِقيــُق اهلَمــَزِة َوَتســِهيُلَها ِحلمــزَة فيِهمــا  اُهم ألخــرَ  ، ألوالُهــم) ٣٩ ، ٣٨(يتــان اآل
 .َوَلُه اإلَماَلَة ِفيِهَما؛َوقفاً مضمومًة  َها َوَبَني الَواِو َوإبَداِهلَا يَاءً بَينَـ 
َوَخّفَف التّـــاَء ؛َوأســـكَن الَفـــاءَ أبـــَدَل التّـــاَء األوَ  يَـــاًء َمحـــَزُة  ال تـَُفـــتَّحُ  ) ٤٠(يـــة اآل

 .)َتحُ ـال يـُفْ ( :الثّانَِيةَ 
 .)لقجَّآءت( :يِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ أدَغَم الّداَل يف اجلِ  َلَقْد َجآَءت )٤٣(ية اآل

  .)َحتِتُهمُ ( :َضم اهلَاَء وصًال محزةُ  َتحِتِهمُ ) ٤٣(اآلية 
ُتُموَها )٤٣(ية اآل وها( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحَزةُ  ُأورِثـْ  .)أورمتُّ
 .)ةَ أنَّ َلعن( :َشّدَد النُّوَن َوَنَصَب التَّاَء َمحَزةُ  أن لَّعَنةُ ) ٤٤(ية اآل

 
 بداية الثمن السابع   .....َوإَذا ُصرَِفْت أبَصارُُهمْ ) ٤٧(ية اآل

َت َعلــــى املفُصــــوِل َســــكَ  أْن أِفيُضــــوا ، ُصــــرَِفْت أبَصــــارُهم) ٥٠ ، ٤٧(اآليتــــان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 

َوَلُه ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  َواألرض ، األعَراف) ٥٤ ، ٤٨(آليتان ا
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن غنـــة  َلهـــواً َوَلِعبـــاً  ، رَِجـــاًال يَعرِفُـــونُهم) ٥١ ، ٤٨(اآليتـــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا

ــــات اآل ــــاَدى ) ٦٣ ، ٦٠ ، ٥٧ ، ٥٤  ، ٥٢ ،٥١ ، ٥٠ ، ٤٨(ي ــــاً "َوَن  ، "مع
 ، لَنَـــَراك ، الَمــوَتى ، ْســتَـَوىٱ  ،"وقفــاً "هــدًى  ،نَنَســاُهم ، الــّدنَيا ، أْغَنــى ، ِبِســيَماُهم

 َجآءَُكم



۱۰۲ 

  .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  الَمآءِ ) ٥٠(ية اآل
 .اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ إبَداُل  -٣و٢و١
 .َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع َروِمَها َوَعَليِه الطوُل َوالَقصرِ  -٥و٤
َناُهم )٥٢(ية اآل  )ولقّجئناهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َوَلَقْد ِجئـْ

 –يومنـون ( :ِفيِهَمـا محـزُة َوقفـاً أبـَدَل اهلمـزَة  تَأِويِلـه ، يُؤِمُنون) ٥٣ ، ٥٢(اآليتان 
 .)تاويله

 .)قّجاءت( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  َقْد َجآَءت) ٥٣(ية اآل
 .)يـَُغشِّي( :فـََتَح الَغَني َوَشّدَد الشَِّني َمحَزةُ  يـُْغِشي) ٥٤(ية اآل
، بــأمره( :هلَمــَزِة َوإبــَداِهلَا يَــاًء َمفُتوحــةً َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتحِقيــِق ا بِــأمرِه) ٥٤(يــة اآل
 .)بَيمره

  .)الريح( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َعَلى الّتوِحيدِ  الرِّيَاح )٥٧(ية اآل
  ُبْشراً ) ٥٧(ية اآل

َ
 .)ْشراً نَ ( :محزةُ ضُموَمَة نُوناً َمفُتوحًة أبَدَل الَباَء امل

يَهــــا َمحــــَزُة بِإبــــَداِل اهلَمــــَزِة أِلفــــاً َمــــَع الَقصــــِر َوالتَوســــِط َوقَــــَف َعلَ  الَمــــآءَ ) ٥٧(يــــة اآل
  .َوالّطولِ 

 .)أقلسَّحاباً ( :أدَغَم الّتاَء يف السِِّني َمحَزةُ  أقـَلَّْت َسَحاباً ) ٥٧(ية اآل
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه  أَوَعِجبـُتْم أن) ٦٣(اآلية 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 .َوقفاَوصًال وَ 
 :َوقَـــــَف َعَليَهـــــا َمحـــــَزُة بَِتحِقيـــــِق اهلَمـــــَزِة َوإبـــــَداِهلَا يَـــــاًء َمفُتوحـــــةً  بِِئايَاتنـــــا) ٦٤(اآليـــــة 

 .)بَياياتنا ، بئاياتنا(
 

 بداية الثمن الثامن   .....أَخاُهْم ُهوداً َوإَلى َعاٍد ) ٦٥(ية اآل
وصـًال ِخبُلـٍف عنـُه  ملفُصـوِل َخلَـفٌ َت َعلى اَسكَ  ِمْن إَله ، َعاٍد أَخاُهم) ٦٥(اآلية 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛ووقفاً 

  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  فـَتَـَوّلى ، َوزَادَُكم ، َجآءَُكم ، لَنَـَراك) ٧٩ ، ٦٩ ، ٦٦(يات اآل



۱۰۳ 

  .ذلك أمثاهلا أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن غنة وقس على َسَفاَهٍة َوإنا) ٦٦(اآلية 
فُصـــوِل يف ِمـــيِم  َلُكـــْم َءايـــة ، أَوَعِجبـــُتْم أن) ٧٣ ، ٦٩(آليتـــان ا

َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
  قفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهو َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة وَ  َءابَآَءنَا) ٧٠( يةاآل

  :وقَف عَليها محزُة ِبوجَهني َوَءابَآؤُكم) ٧١( اآلية
 .وَ  َوَتسِهيل الثانِية َمَع طوِل األلِف َوقصرِهَحتِقيق اهلمزِة األ -١
 .َتسِهيِل اهلمَزتِني مَع طوِل األلِف َوَقصرهِ  -٢

أبــــــــدَل اهلمــــــــزَة ِفيهَمــــــــا واواً محــــــــزُة  ُمؤِمنــــــــون ، ُمــــــــؤِمِنين) ٧٥ ، ٧٢(اآليتــــــــان 
 .)مومنون –نني موم(:وقفاً 
ـــْد َجـــآَءْتُكم ) ٨٥ ، ٧٣(يتـــان اآل أدَغـــَم الـــّداَل يف اجلِـــيِم َوأَمـــاَل األلِـــَف  "معـــاً "َق

 .)قّجاءتكم( :ِفيِهَما َمحَزةُ 
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ِبُسوءٍ ) ٧٣(اآلية 
 .ولِ إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطّ  -٣و٢و١
 .َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع َروِمَها َوَعَليِه الطوُل َوالَقصرِ  -٥و٤

َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  "معاً "األرض ) ٧٤(اآلية 
 .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)بُِيوتاً ( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوتاً ) ٧٤(ية اآل
 َزةِ ســـَقاِط مهـــزِة الوصـــِل َوإبـــَدال َمهـــَوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِإ ْئِتَنـــاٱيصـــالح ) ٧٧(يـــة اآل

 .)يَا َصاِلُح وتنا( :َواواً  الَقطعِ 
 .)أَِإّنُكم( :زَاَد يف أّوِهلَا َمهَزَة اسِتفَهاٍم َمحَزةُ  إّنُكم) ٨١(ية اآل
 .ُة بِاألوُجِه اَخلمَسةِ َوَقَف َعَليَها َمحزَ  النَِّسآءِ ) ٨١(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۸٤(اآلية   ).َعَليـْ
 .َوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف َوَقصرِه أشَيآَءُهم) ٨٥(آلية ا

 .)راطزِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخلفٌ  ِصَراط) ٨٦(اآلية 
 



۱۰٤ 

بدايـــة الـــثمن األول والجـــزء   ......ْســـَتْكبَـُرواْ ٱقَـــاَل الَمـــألُ الـــذين ) ٨٨(يـــة اآل
  .التاسع
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۹٦(اآلية   ).َعَليـْ

 ، ١٠٧ ، ١٠٤ ، ١٠٣ ، ١٠١ ، ٩٨ ، ٩٧  ،٩٦ ،٩٣ ، ٨٩(يـــــــــــــــــــــات اآل
١١٦ ، ١١٥ ، ١١٣ (تَـــــَوّلى ، َنّجانَــــا ُضــــَحى  ، "كلــــه"َرى الُقــــ ، َءاَســــى ، فـَ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآُءو، َجآء ، فَألَقى ، "كله"ُموَسى  ، "وقفاً "
َت َعلــــى املفُصــــوِل َخلَــــٌف َســــكَ  َلَقــــْد أبَلغــــُتُكم ، َكــــِذباً إن) ٩٣ ، ٨٩(اآليتــــان 

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٨٩(ية اآل

فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَلـــٌف ِخبُْلـــٍف عنـــُه  إّنُكـــْم إذاً ) ٩٠(اآليـــة 
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . َوصًال َوَوقفا
َولَــُه ؛ةُ أِلفــاً َمحزَ  ]بالبأســاء[أبــَدَل اهلَمــَزَة األوَ  يف  َوالّضــّرآء بِالَبأَســآء) ٩٤( يــةاآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا ]الضراء[وكذلَك َمهَزُة  ؛يف الثّانَِية األوُجُه اَخلمسة
َوقَــَف َعَليِهمــا َمحــَزُة بِإبــَداِل اهلَمــَزِة أِلفــاً َمــَع الَقصــِر  الّضــرآُء َوالّســرآءُ ) ٩٥(اآليــة 

 .ِلِف َوَقصرِهَوالتَوسِط َوالطوِل ُمثّ بَِتسِهيِلَها َمَع الروِم َوَعَليِه طُوِل األ
َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  "معـــاً "َواألرض ) ١٠٠ ، ٩٦(اآليتـــان 

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة وقــس علــى ذلــك  بـََياتــاً َوُهــم ، أن يَــأتِيَـُهم) ٩٧(اآليــة 
  .أمثاهلا

َســــّهَل اهلمــــزَة محـــزُة َوقفــــاً مــــَع طُــــوِل  إســــَرآئِيل ، وننَــــآِئمُ ) ١٠٥ ، ٩٧(اآليتـــان 
 .األلِف َوَقصرِه

 :َوأَمـــــاَل األلِـــــَف َمحـــــَزةُ  ؛أدَغـــــَم الـــــّداَل يف اجلِـــــيمِ  َوَلَقـــــْد َجـــــآَءتُهم) ١٠١(يـــــة اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا )ولقّجاءهم(



۱۰٥ 

ليومنـوا (:محـزُة وقفـاً  أبدَل اهلمـزَة فيِهمـا تَأُمُرون ، لُِيؤِمُنوا) ١١٠ ، ١٠١(اآليتان 
 .)تامرون –
 .)معْي بين( :أسَكَن الَياَء َمحَزُة َوصالً  َمِعَي بَِني) ١٠٥(ية اآل
 .)قّجئتكم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َقْد ِجئُتُكم) ١٠٥(ية اآل
فـــاً بَعـــَدَها َوَشـــّدَد احلَـــاَء َوزَاَد ألِ ؛َحـــَذَف األلِـــَف بَعـــَد السِّني َســـاِحرٍ ) ١١٢(يـــة اآل
 .)َسحَّارٍ ( :محزةُ 
  .)أإّن لنا( :زَاَد َمحَزُة َمهَزَة اسِتفَهاٍم يف أّوِهلَا إّن لََنا )١١٣(ية اآل

 
 بداية الثمن الثاني   ....َوأوَحيَنآ إَلى ُموَسى) ١١٧( يةاآل
 .)تَلقَّف( :محزةُ فـََتَح الالَم َوَشّدَد الَقاَف  تـَْلَقف) ١١٧(ية اآل
َـــأِفُكون) ١٣٢ ، ١٢٩ ، ١١٧(ات يـــاآل ـــا ، ي ـــا ، "معـــاً " تَأتِيَن ـــؤِمِنين، ِجئتَـَن  ِبُم

 .)مبومنني ، جيتنا ، تاتينا ، يافكون( :أبَدَل اهلَمَزَة فيِهّن َمحَزُة َوقفاً 
ِخبُلـٍف  َعلى املفُصـوِل َخلَـفٌ  َسَكتَ  أْن َءاَذن ، أْن ألقِ ) ١٢٣ ، ١١٧(اآليتان 
 مزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوحلَ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 ، ١٣٤ ، ١٣١ ، ١٢٩ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٢٧ ، ١٢٢، ١١٧(يـــــــــــــــــات اآل

١٣٧ ، ١٣٨ ( بموســـــــى، ، َجـــــــآَءتُهم ، َعَســـــــى ، َجآَءتنَـــــــا ، "كلـــــــه"ُموَســـــــى 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الُحسَنى ، "وقفاً " "معاً "يَاُموَسى

 .)منتمأَءا( :َمهَزَة اسِتفَهاٍم َمحَزةُ زَاَد  َءاَمنُتم) ١٢٣(ية اآل
فُصــوِل  ألَصــلَِّبنُكْم أجَمِعــين ، َلُكــْم إن) ١٢٤ ، ١٢٣(آليتــان ا

َ
َســَكَت َعَلــى امل

 .يف ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
 ِل األلِف َوَقصرِهَسهَل اهلمزَة محزُة وقفاً مع طو  َجآَءتَنا) ١٢٦(اآلية 

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـدوِن غنـة  َسـّيئٌة َيطّيـُروا ، َصـبرًا َوَتوفّنـا) ١٣١ ، ١٢٦(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا

ــان  ــاً "األرض ) ١٢٨ ، ١٢٧(اآليت ــِل َوالّســْكتِ  "مع َوَلُه ؛َوَقــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْق
  .أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك
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وقــــــَف  ِنَســــــآءَكم إســــــَرآئِيل ،  ، ِنَســــــآَءُهم) ١٤١ ، ١٣٤ ، ١٢٧(اآليــــــات 
 .عليهّن محزُة بتسهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصره

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها َوَءاِلَهَتك) ١٢٧(ية آلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۱۳٤، ۱۳۳(اآليتان   ).َعَليـْ

 .)يعِكُفون( :َكَسَر الَكاَف محزةُ   يَعُكُفون) ١٣٨(اآلية 
 

 بداية الثمن الثالث .....َعْدنَا ُموسى ثالثين ليلة◌ٰ َووَ ) ١٤٢(ية اآل
 ) ١٥٢ ، ١٤٤ ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، ١٥٠ ، ١٤٨ ، ١٤٣ ، ١٤٢( ياتاآل
 هـــًدى ،"وقفـــاً "ُموَســـى الَغَضـــب  ، َتَجلّـــى ، "معـــاً "تـََرانِـــي  ، َجـــآء ، "كلـــه"ُموَســـى
َيا ، يَاُموَسى ، "وقفاً " نـْ  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "َوأْلَقى األْلَواح  ، الدُّ

ــَروا ، لَيلــًة َوأتَممَناهــا) ١٤٦ ، ١٤٢(اآليتــان  أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة  َوإن يـَ
  .وقس على ذلك أمثاهلا

ِخبُلـٍف عنــُه  َت َعلـى املفُصــوِل َخلَـٌف َسـكَ  ٱنظُـْر إلَــى ، أنظُـْر إلَيــك) ١٤٣(اآليـة 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 

 .)دكاءَ ( :زَاَد َمهَزًة بَعَد األِلِف ِمن ُدوِن تَنويٍن َمحَزةُ  دَكَّا ) ١٤٣(ية اآل
 .)املومنني( :أبَدل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ينالُمؤِمنِ ) ١٤٣(اآلية 

َوقَــــــــــَف َعليهــــــــــا َمحــــــــــزُة بِالنْقــــــــــِل  األرض ، األلــــــــــَواح) ١٤٦ ، ١٤٥(اآليتــــــــــان 
 )١٤٥(اآليـة  َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس علـى ذلـك أمثاهلـا؛َوالّسْكتِ 
 ٍَشيء  َالدَسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن خ. 

 :وقـــَف عليهــا بتحِقيـــِق اهلمـــزِة َوإبـــداهلا يَـــاًء مفتوحـــًة محـــزةُ  بِأحَســـنَها) ١٤٥(اآليـــة 
 .)بَيحسنها –بِأحسنها (

 :أسـكن اليَـاَء َمحـَزُة وحـذفها إللتقـاء السـاكنني َوصـالً  لـَِّذينَ ٱَءايَـاِتَي ) ١٤٦(ية اآل
 ) ينالذِّ  ءاياِيتْ (

  .)الرََّشد( :َء َوالشَِّني َمحَزةُ فـََتَح الرّا الرُّْشد) ١٤٦(ية اآل
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 .)مهِ يِّ لِ حِ ( :َكَسَر احلَاَء َمحَزةُ  ُحِليِِّهم) ١٤٨(ية اآل
ــة اآل ــا) ١٤٩(ي ــْر لََن ــا َويـَْغِف ــا رَبـَُّن ــاَء ِخَطــاٍب فِ  يـَْرَحْمَن ــِة َت ِهَمــا َمحــَزُة يأبــَدَل يَــاَء الَغيَب

 .)َترمحنا ربَّنا وَتغفر لنا( :َوَنَصَب الَباءَ 
 .)َقّضلوا(:أدَغَم الداَل يف الّضاِد محزةُ  َقْد َضّلوا) ١٤٩(ة آليا

 .)مِّ إنابن أُ ( :َكَسَر املِيَم َمحَزةُ  ْبَن ُأمَّ إنٱ) ١٥٠(ية اآل
 :ِستِة أوُجهٍ َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِ  األْعَدآءَ ) ١٥٠(ية اآل
َوإبـداُل الثانيـة مـَع طـول األلـِف إسَقاِط اهلمزِة األوَ  َونقل َحرَكتَها إ  الالِم  -٣و٢و١

 .َوتَوسطِه َوَقصره
 الّسكُت يف اهلمزِة األوَ  َوإبدال الثانِية َمع َمرَاِتب املد الثالث   -٦و٥و٤

فُصوِل يف ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنـُه  أَعِجلُتْم أمر) ١٥٠(اآلية 
َ
َسَكَت َعَلى امل

 . َوصًال َوَوقفا
 :َوقَف عليها محزُة ِبوجَهني َوألِخي) ١٥١(اآلية 

 .)َولَيخي –وألخي ( :َحتِقيق اهلمزِة َوإبداهلا يَاًء مفُتوحة
  .)ييوِا◌ِ ، وإيي( :ِحلمزةَحتِقيُق اهلَمَزِة َوَتسِهيُلً◌َها َوقفاً  َوإيَّيَ ) ١٥٥(ية اآل

الَقصـــِر َوالتَوســـِط  َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِإبـــَداِل اهلَمـــَزِة أِلفـــاً َمـــعَ  َتَشـــآءُ ) ١٥٥(اآليـــة 
 .َوالطوِل ُمثّ بَِتسِهيِلَها َمَع الروِم َوَعَليِه طُوِل األِلِف َوَقصرِه
 

َيا َحَسَنةً ٱوَ ) ١٥٦(ية اآل نـْ  .بداية الثمن الرابع ....ْكُتْب لََنا في َهِذِه الدُّ
ـــــان  ـــــى ، ُمهِلُكهـــــْم أو) ١٦٧ ، ١٦٤(اآليت ـــــيِهْم إَل ـــــى   َعَل ـــــٌف َعل َســـــَكَت َخَل

 .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
ـــون) ١٦٩، ١٦٣ ، ١٦١ ، ١٥٦(يـــات اآل ـــأتِيِهمْ  ، ِشـــئُتم، يُؤِمُن  ، يأخـــذوهَت

وقـــس علـــى ذلـــك ) ، ياخـــذوهتـــاتيهم ، شـــيتم، يومنـــون( :مـــَزَة فِـــيِهّن َوقفـــاً أبـــَدَل َمحـــَزُة اهل
 .أمثاهلا

 ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األّمــيّ  ، األِخــَرة) ١٥٧ ، ١٥٦(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
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 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسَة َعَشَر َوجهاً  َمْن أَشآءُ ) ١٥٦(ية اآل
 .وسطاً َوطُوالً َحتِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َوإبَداُل الثّانَِيِة أِلفاً َقصراً َوتَ  -٣و٢و١
 .َتسِهيُلَها طُوًال َوَقصراً  -٥و٤

 .ِلَك َعَلى الّسكت َعَليَها◌ٰ َوَهِذِه اَخلمسُة تَأِيت َعَلى الّنقِل يف اهلَمَزِة األوَ  وََكذَ 
 . َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ١٥٦(آلية ا

نَياا) ١٦٩ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٧ ، ١٥٦(يـــات اآل َهـــاُهم ، لـــدُّ  ُموَســـى، َويـَنـْ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  األْدَنى ، ْسَتْسَقاهُ ٱ ، َوالسَّْلَوى، " معاً "
أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة   أّمــٌة َيهــُدون ، َحَســنًة َوفــي) ١٥٩ ، ١٥٦(آليتــان ا

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 .قللها َمحَزُة  التوراة) ۱٥۷(اآلية 

ـــات  ـــْيِهمْ ) ۱٦۹، ۱٦۷، ۱٦۲، ۱٦۰، ۱٥۷(اآلي ـــه" َعَل ضـــم اهلـــاء " كل
ُهمْ (َمحَزُة وصًال وَوقفاً   ).َعَليـْ

  .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  الَخَبآِئث) ١٥٧(ية اآل
يَـاِء األوَ  َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة يَاًء َوإدَغـاِم ال ِتُكم◌ٰ َخِطيئَـ) ١٦١(ية اآل

  .)خطّياتكم( :يف الثّانَِية
 .)إذ تَّأتِيهم(:محزةُ ◌ِ  أدَغَم الّذاَل يف التاء إْذ تَأتِيِهم) ١٦٣(اآلية 

  .)معذرٌة إ (:َرَفَع الّتاَء َمحَزةُ  َمْعِذرًَة إَلى) ١٦٤(ية اآل
 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأربـََعِة أوُجهٍ  السُّوءِ  )١٦٥(ية اآل
 .الّنقُل َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوم -٢و١
  .اإلبَدال َمَع اإلدَغاِم َوَعَليِه اإلسَكان َوالّروم -٤و٣

 -َخاســِن (:التسـهيُل واإلسـَقاط بـوجهنيوقَف عليها محزُة  َخاِسِئين) ١٦٦(اآلية 
 )َخاِسني

 .)وإذ تَّأذن( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  َوإْذ تَأّذنَ ) ١٦٧(ية اآل



۱۰۹ 

ــــــِيَئات) ١٦٨(يــــــة اآل  :َوقَــــــَف َعَليَهــــــا َمحــــــَزُة بِإبــــــَداِل اهلَمــــــَزِة يَــــــاًء َمفُتوحــــــةً  َوالسَّ
 .)والسيـَِّيات(

 .)يعقلون( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحَزةُ  َتعِقُلون) ١٦٩(ية اآل
 

 لخامس  بداية الثمن ا ....َوإْذ نـَتَـْقَنا الَجَبَل فـَْوَقُكم) ١٧١(ية اآل
أدغمها خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   َمن َيهدِ  ، ظُّلٌة َوظَّنوا) ١٧٨ ، ١٧١(اآليتان 

  .على ذلك أمثاهلا
، َهـــــــــَواه، بـَلَـــــــــى) ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ١٨٠ ، ١٧٦ ، ١٧٢( اآليـــــــــات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َشآء، ُمْرَساَها، َعَسى، الُحْسَنى

َخلَــــٌف َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل  ْث أويَلَهـــ ، َوإْذ أَخـــذ) ١٧٦ ، ١٧٢(آليتـــان ا
 .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َســـَكَت َخَلـــٌف   بَعـــَدهْم أفـَُتهِلكَنـــا ، أنُفَســـهْم أَلســـتُ ) ١٧٣ ، ١٧٢(اآليتـــان 
 .فاً وقس على ذلك أمثاهلاَعلى املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوق

 ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األرض ، يــاتاأل) ١٧٦ ، ١٧٤(اآليتــان 
 .َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۱۷٥(اآلية   ).َعَليـْ
 .أدَغَم َمحَزُة الثّاَء يف الّذاِل َكَحفصٍ  ِلك◌ٰ ث ذَّ يـَْلهَ ) ١٧٦(ية اآل

َوإبـداهلا َوَقَف َعَليِهَما َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمـَزِة  "معاً "بِئايَاتَِنا ) ١٨٢ ، ١٧٦( اآليتان
 .)يَاتنابَِيا ، بئاياتنا( :يَاًء مفتوحةً 

  .)ولقد ّذرأنا(:ةُ أدَغَم الّداَل يف الّذاِل َمحزَ  َوَلَقْد َذرَأنَا) ١٧٩(ية اآل
 ).يَلَحدون: (فـََتَح الَياَء َواحلَاَء َمحَزةُ  يُلِحُدون) ١٨٠(اآلية 

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه أْسَمآئِه) ١٨٠(ية اآل
 :فــــاً محــــزةُ أبــــدَل اهلمــــزَة فيِهمــــا واواً َوق "معــــاً "يُؤِمنــــون ) ١٨٨ ، ١٨٥(اآليتــــان 

  .)يومنون(
 َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  َشيءٍ ) ١٨٥(اآلية 



۱۱۰ 

 .)ويذْرهم( :َجَزَم الرّاَء بِالسُّكوِن َمحَزةُ  َوَيَذرُُهم) ١٨٦(ية اآل
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  السُّوءُ ) ١٨٨(ية اآل
 .مَزِة إَ  الَواِو َمَع اإلسَكاُن َوالّروُم َواإلْمشَامنـَْقُل َحرََكِة اهلَ  -٣و٢و١
إبـــَداُل اهلَمـــَزِة َواواً َمـــَع إدَغـــاِم الـــَواِو األوَ  يف الثّانَِيـــِة َوَعَليـــِه اإلســـَكاُن َوالـــّروُم  -٦و٥و٤

  .َواإلمشَام
 

 بداية الثمن السادس .....ُهَو الَِّذي َخَلَقُكمْ ) ١٨٩(ية اآل
َءاتَاُهَمـــا ، تـََغّشـــاَها) ٢٠٣ ، ١٩٨ ، ١٩٦ ، ١٩٣ ، ١٩٠  ،١٨٩( اآليـــات

ــَراُهمْ  ، "وقفــاً "يـَتَـــَوّلى  ، "معــاً "الُهــَدى   ،"وقفــاً "فتعــالى  ،"معــاً " َوُهــدى ، يُــوَحى، َوتـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "

أدغمهــا خلــٌف بــدوِن   أرُجــٌل َيمُشــون ، نَفــٍس َواِحــَدة) ١٩٥ ، ١٨٩(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا غنٍة وقس
ـــان  ـــا) ١٩٤ ، ١٨٩(اآليت ـــئْن َءاتَيَتن ـــاُلُكم ، َل ـــاٌد أمث َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل  ِعَب

 .وقس على ذلَك أمثاهلا َزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق َوحلَِم ؛وصًال ووقفاً َخَلٌف ِخبُلٍف عنُه 
ـــة  ـــَوجَهنيِ  َشـــيئاً ) ١٩١(اآلي َواإلبـــَداُل َمـــَع اإلدَغـــام  ، قـــلُ النّ  :َوَقـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة ِب

  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا، َشَيا(
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل   َعَليُكْم أَدَعوتمـوُهم ، َتدُعوُهْم إَلى) ١٩٣(اآلية 

 يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا 
َوقَـــَف َعلَـــيِهّن  َبَصـــآِئر ، طَـــآِئف، مُشـــرََكآءَكُ ) ٢٠٣ ، ٢٠١ ، ١٩٥( اآليـــات

 .َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طوِل األِلِف َوَقصرِه
، يومنـون( :أبـَدَل اهلَمـَزَة َمحـَزُة ِفيِهَمـا َوقفـاً  قُـِرئ، يُؤِمُنون) ٢٠٤ ، ٢٠٣(يتان اآل
 .)قري





 بداية الثمن السابع ....َنَك َعِن األنَفالَيْسئَـُلو ) ١(ية اآل



۱۱۱ 

َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ؛َوَقَف َعَليِهَما َمحـَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكت "معاً "األنَفال ) ١(ية اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا؛ِخبُلٍف َعن َخالد

ا َمحـــَزُة أبـــَدَل اهلَمـــَزَة ِفيِهَمـــ  الُمـــؤِمِنينِفَئـــة ، ، ُمـــؤِمِنين) ١٩ ، ١٦ ، ١( يـــاتاآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا) فَية، املومنني، مومنني( :َوقفاً 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۲(اآلية   ).َعَليـْ
ـــيِهْم َءايَاتِـــه) ٩ ، ٢(يتـــان اآل َســـَكَت َعَليِهَمـــا َخَلـــٌف ِخبُلـــٍف َعنـــُه  َلُكـــْم أنّـــي، َعَل

 .اوقس على ذلك أمثاهلَوصًال َوَوقفاً 
ــاً ) ٢(يــة اآل ــْم إيَمان ــٌف الّســكُت َعَلــى اهلَمــَزِة َوصــًال  زَاَدتْـُه أَمــاَل األِلــَف َمحــَزُة َوِخلََل

 .َوَوقفاً 
وقس علـى ؛أدَغَمُهَمـا َخلَـٌف بِـدوِن ُغنّـةٍ  أن ُيِحـقّ  ، َمْغِفَرٌة َوِرْزق) ٧ ، ٤(يتان اآل

 .)أن ّحيق، مغفرُة ّورزق( :ذلك أمثاهلا
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآءَُكم، َرَمى، ُبْشَرى، "وقفاً "إحدى) ١٧ ، ١٠، ٧( اآليات

 .)إذ ّتستغيثون( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  إْذ َتسَتِغيُثون) ٩(ية اآل
وصـًال َخَلٌف ِخبُلٍف عنُه َسَكَت َعلى املفُصوِل  ُمَتَحيِّزاً إَلى، ِلِقَتاٍل أو) ١٦(ية اآل

   .وقس على ذلك أمثاهلا ، َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ َوحلَِمَزَة  ؛ووقفاً 
  .أبَدَل اهلَمَزَة َوقفاً َوأَماَل األِلَف َمحَزةُ  َوَمأَواه) ١٦(ية اآل
 :َخّفـــَف النُّـــوَن وََكَســـَرَها اللِتَقـــاِء الّســـاِكَنِني َوصـــًال َمحـــَزةُ  "معـــاً "َوَلِكـــنَّ ) ١٧(يـــة اآل
  .)َوَلِكنِ (

 )موهٌن كيدَ (:نـَّوَن النُّوَن َوَنَصَب الّداَل َمحَزةُ  َكيدِ ُموِهُن  ) ١٨(ية اآل
 ).فقجَّاءكم( أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحَزةُ  فـََقْد َجآءَُكم) ١٩(ية اآل

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً ) ١٩(اآلية 
    .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)ّياشَ 
 .)وإن اهللا( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزةُ  َوأنَّ اهللا) ١٩(ية اآل

 
 بداية الثمن الثامن ....إنَّ َشرَّ الدََّوآبِّ ِعنَد اهللا) ٢٢(ية اآل



۱۱۲ 

 .َوَتسِهيِلَها َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزةِ  ألْسَمَعُهم) ٢٣(ية اآل
َخلَـٌف ِخبُلـٍف  ى املفُصولِ َسَكَت َعل إْذ أنُتم ، َوَلْو أسَمَعُهم) ٢٦ ، ٢٣(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا ، َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
إَ  الــرّاِء َمــَع  َحرََكِتَهــا َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإســَقاِط اهلَمــَزِة َونَقــلِ  الَمــْرءِ ) ٢٤(يــة اآل

أمَّا َرمســــاً أســــَقَط اهلَمــــَزَة َوأبـَْقــــى الــــرَّاَء َعَلــــى ُســــُكوِ�َا ؛اإلســــَكاِن َوالــــرَّوِم َولَــــُه َهــــَذا ِقَياســــاً 
  .األصِلي
َولَــُه  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األّولِــين ، األرض) ٣١ ، ٢٦(اآليتــان 

 .لٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلاَوصًال الّسكُت ِخبُ 
ــــة اآل ــــف الثانيــــة و  فَئــــاَواُكم) ٢٦(ي ــــَزُة األل ــــِق اهلمــــزِة  َوقــــَف عليهــــاأمــــال َمحْ بتحقي

 .وتسهيلها
أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقـس علـى   إن يَنَتهوا ، ِفتَنٌة َوأن) ٣٨ ، ٢٨(اآليتان 

  .ذلك أمثاهلا
َلى) ٤٠ ، ٣١(يتان اآل  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الَموَلى، مَموَالكُ ، تـُتـْ

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۳٦، ۳۱(اآليتان   ).َعَليـْ
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه   َعَليِهْم ءاياتَنا) ٣١(اآلية 

 .َوصًال َوَوقفاً 
 .)سَّمعناق( :الّداَل يف السٍِّني َمحَزةُ أدَغَم  َقْد َسِمْعَنا) ٣١(ية اآل
 .)أوليااَه( :َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه أولَِياَءه) ٣٤(ية اآل
  .)ـديةزوتصـ( :أَشمَّ الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  َوَتصِديَة) ٣٥(ية اآل
 .)لُيَميِّز( :يَم َوَشّدَد الَياَء َمكُسوَرًة َمحَزةُ َضّم الَياَء َوفـََتَح املِ  لَِيِميزَ ) ٣٧(ية اآل
  .)لفقّسّ◌◌َ ( :أدَغَم الّداَل يف السِِّني َمحَزةُ  َقْد َسَلف) ٣٨(ية اآل
 ) سُّنتمض(:أدَغَم الّتاَء يف السِِّني َمحَزةُ  َمَضْت ُسّنت )٣٨(ية اآل

 
بدايـــة الـــثمن األول   ..........ن َشـــيءٍّ ْعَلُمـــوْا أنََّمـــا َغِنْمـــُتم ِمـــٱوَ ) ٤١(يـــة اآل

 والجزء العاشر



۱۱۳ 

 ،"وقفـــــاً "إلتقـــــى  ، َوالَيَتـــــاَمى، الُقْربَـــــى)٥٠ ، ٤٨ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١(اآليـــــات 
نَيا  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً " يـَتَـَوفَّى، تـََرى، أَرى، أرَاَكُهم، َوَيْحيَ ، الُقْصَوى، الدُّ
َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة  َشــيءٍ ) ٤١(اآليــة 
 .أمثاهلا

َســــــَكَت َخلَــــــٌف َعلــــــى   يُرِيُكمــــــوُهْم إذ ، ُكنــــــُتْم َءاَمنــــــُتم) ٤٤ ، ٤١(اآليتــــــان 
 .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

َخلَـٌف ِخبُلـٍف ى املفُصـوِل َسـَكَت َعلـ َولَـْو أرَاَكُهـم ، إْذ أنـُتم) ٤٣ ، ٤٢(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا ، َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   َومن يـََتوكـل ، بَيَنٍة َوَيحي) ٤٩ ، ٤٢(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

َولَـــُه  ؛لنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ َوقَـــَف َعليهـــا بِا األُمـــور ، األمـــر) ٤٤ ، ٤٣(اآليتـــان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .)َترِجع( :فـََتَح التَّاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزةُ  تـُْرَجعُ ) ٤٤(ية اآل
 .)ِفَية( :َمفُتوحًة َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة يَاًء  ِفَئة )٤٥(ية اآل
إبــَداُل اهلَمــَزِة األوَ  يَــاًء َوإبــَداُل  :َمحــَزُة بَِثالثَــِة أوُجــهٍ َوقَــَف َعَليَهــا  رِئَــآءَ ) ٤٧(يــة اآل

 .)ريا( :اهلَمَزِة الثّانَِيِة أِلفاً َمَع َقصرِِه َوتـََوسطِه َوطُولِه
َوَقَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِإبـَداِل اهلَمـَزِة يَـاًء َوإدَغـاُم األوِل يف الثّـاِين َمـَع  َبِريءٌ  )٤٨(ية اآل

 .)بريّ ( :الرَّوِم َواإلمشَامِ اإلسَكاِن وَ 
 .)وإذ زَّين( :أدَغَم الّذاَل يف الزّاي َخالد َوإْذ زَّين) ٤٨(ية اآل

 .وقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وتسِهيلها َوأدبَارِهم) ٥٠(اآلية 
ــــــــة  ــــــــاًء  بِأنُفســــــــهم) ٥٣(اآلي ــــــــداهلا َي ــــــــِق اهلمــــــــزِة َوإب ــــــــَف عليهــــــــا محــــــــزُة بتحِقي وق
 .)بَِينُفِسهم –هم بأنفس(:مفُتوحة
 .)يومنون(:أبدَل اهلمزَة واواً َوقفاً محزةُ  يُؤِمُنون) ٥٥(اآلية 

 .)إلَيُهم( :َضّم اهلاَء محزةُ  إلَيِهم) ٥٨(آلية ا



۱۱٤ 

 :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتســِهيِل اهلَمــَزِة َمــَع طُــوِل األلِــِف َوَقصــرِهِ  الَخــآئِِنين) ٥٨(يــة اآل
 .)اخلااِنني(

 :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  َسَوآءٍ ) ٥٨(ية اآل
 .إبَداُل اهلمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .َسّهَل اهلمَزَة بينها وبني الياِء َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤

 
 بداية الثمن الثاني.....َوإن َجَنُحوْا ِللسَّْلِم فاْجَنح َلَها) ٦١(ية اآل
نَيا، أْسَرى) ٧٥ ، ٧٠ ، ٦٧(ات ياآل  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أوَلى ، األْسَرى، الدُّ

 .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ايدو َوإن َيرِ ) ٦٢(اآلية 
ــــــالمؤِمِنين) ٦٤ ، ٦٢(اآليتــــــان  أبــــــدَل اهلمــــــزَة فيِهمــــــا واواً وقفــــــاً  المــــــؤِمِنين، َوِب

 .)املومنني –وباملومنني (:ةُ محز 
ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ   لَِنبـيٍّ أن ، َلْو أنَفقـتَ ) ٦٧ ، ٦٣(اآليتان 
 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)تُّمأخَ ( :أدَغَمَها َمحَزةُ  أَخْذُتم) ٦٨( يةاآل
 .)ِواليتهم( :الَواَو َمحَزةُ َكَسَر  َواليَِتِهم) ٧٢(ية اآل

فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع   "معاً "بَعُضُهْم أولَِيآء ) ٧٣ ، ٧٢(اآليتان 
َ
َسَكَت َعلَـى امل

 .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
َسَكَت َعَليَها َمحـَزُة َوصـًال ِخبُلـٍف َعـن َخـالد وقـس علـى ذلـك  َشيءٍ ) ٧٢(آليتان ا
   .مثاهلاأ

 


ثمن الثالثبداية ال.....بـََرآَءٌة ِمَن اِهللا َوَرُسوِلهِ )١(ية اآل

َوَلُه َوصـًال ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األكَبر ، األرض) ٣ ، ٢(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



۱۱٥ 

أدَغَمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـة وقـس   َوإن َيظَهـُروا ، أشُهٍر َواعَلموا) ٨ ، ٢(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإبــَداِل اهلَمــَزِة يَــاًء َوإدَغــاُم األوِل يف الثّــاِين َمــَع  بَــِريءٌ ) ٣(يــة اآل
 .)بريّ ( :اإلسَكاِن َوالرَّوِم َواإلمشَامِ 

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ   َوإْن أَحــد ، ٍب ألِــيمِبَعــَذا) ٦ ، ٣(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع   َعهـــَدُهْم إلَـــى ، َعَلـــيُكْم أَحـــداً ) ٤(اآليـــة 
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 .َوقفا وقس على ذلك أمثاهلاَخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال وَ 
ُهمإلَيُهم( :محزةُ فيهما َضّم اهلاَء  ، َعَلْيِهمْ إلَيِهم) ١٤، ٤( اآليتان  .)، َعَليـْ
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمــَع اإلدَغــام  ، الّنقــلُ  :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِــَوجَهنيِ  َشــيئاً ) ٤(اآليــة 
 .دٍ َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخال ؛)َشّيا

أبـــــدَل اهلمـــــزة فيِهمـــــا محـــــزُة  "معـــــاً "ُمـــــؤِمِنين  ، َمأَمَنـــــه) ١٤ ، ١٣ ، ٦(اآليـــــات 
 .)مومنني -مامنه (:وقفاً 
 .)وتاىب( :َوَلُه إَماَلُة األِلِف بَعَد الَباءِ ؛أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  َوتَأَبى) ٨(ية اآل
 .وجهان  َوقفاً وأسقطها مَزَة َسّهَل َمحَزُة اهلَ  َبَدُءوُكم) ١٣(ية اآل
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاألوُجِه اَخلمَسةِ  َيَشآءُ ) ١٥(ية اآل

 .أماهلما َمحَزُة  ، فـََعَسى" وقفاً " َوَءاَتى ) ۱۸(اآلية 
  .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ِئك◌ٰ ُأْولـ) ١٨(ية اآل
                                   

 .رابعبداية الثمن ال .....أَجَعلُتْم ِسَقايََة الَحآجِّ ) ١٩(ية اآل
َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  اإليَمـــان ، األِخـــر) ٢٣ ، ١٩(اآليتـــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
َســّهَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة ِفــيِهّن  "معــاً "َءابَــآءُكم  ، الَفــآِئُزون) ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٠(يــات اآل

 .َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ 



۱۱٦ 

ــــــُرُهم) ٢١(يــــــة اآل ــــــَتَح الَيــــــاَء وَ  يـَُبشِّ ــــــَني ُخمَّفَفــــــًة َمحــــــَزةُ أَ فـَ  :ْســــــَكَن الَبــــــاَء َوَضــــــّم الشِّ
 .)ْبُشُرُهميَـ (

 .عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة أِلفاً مَع املراتِب الثالثوقَف  أولِيآءَ ) ٢٣(اآلية 
أدَغَمَها خلـٌف بـدوِن غنـة وقـس   َكِثيرٍة َوَيوم  ، َوَمن يـََتوّلُهم) ٢٥ ، ٢٣(اآليتان 

  .على ذلك أمثاهلا
َزُة بَِتحِقيـِق َوقَـَف َعَليِهَمـا َمحـ "معـاً " بِـأفَواِهِهم، بِـأْمرِهِ ) ٣٢ ، ٣٠ ، ٢٤( اآليات

  .)بَيفواههم ، بأفواههم/بَيمره  ، بأمره( :إْبَداِهلَا يَاًء َمفُتوَحةً مَزِة وَ اهلَ 
ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ   إْذ أعَجَبتُكم ، ُقْل إن) ٢٥ ، ٢٤(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)ثُّمرحب( :ا َمحَزةُ أدَغَمهَ  رَُحَبْت ثُمَّ ) ٢٥(ية اآل

 بِالُهَدى، أنَّى ، "وقفاً "النََّصاَرى ، َضاَقتْ ) ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٥( اآليات
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ 

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً ) ٢٥(اآلية 
  .َخالدٍ َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن  ؛)َشّيا
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاألوُجِه اَخلمَسةِ  َجَزآءُ ) ٢٦(ية اآل

ـــــــان  ـــــــؤِمِنين) ٣٠ ، ٢٦(اآليت أبـــــــدَل اهلمـــــــزَة فيِهمـــــــا واواً وقفـــــــاً  يُؤَفكـــــــون ، الُم
 .)يوفكون –املومنني (:محزةُ 
رَاتِـــِب أَمـــاَل األلِـــَف َمحـــَزُة َولَـــُه يف اهلَمـــَزِة َوقفـــاً إبْـــَداهلَُ  َشـــآءَ ) ٢٨(يـــة اآل

َ
ا أِلفـــاً َمـــَع امل

  .الّثالثِ 
  .)بنٱعزيُر ( :َحَذَف الّتنوِيَن َمحَزةُ  ْبنٱُعَزيٌر  )٣٠(ية اآل
 .)ُيَضاُهون( :أْسَقَط اهلَمَزَة َوَضّم اهلَاَء َمحَزةُ  ُيَضاِهُئون) ٣٠(ية اآل

فُصــوِل يف ِمــيِم   َورُهَبــانُهْم أربَابــاً ) ٣١(اآليــة 
َ
اجلمــِع َخَلــٌف ِخبُْلــٍف َســَكَت َعَلــى امل

  .عنُه َوصًال َوَوقفا
 .)وياىب( :أَماَهلَا َمحَزُة َوقفاً َمَع إبَداِل اهلَمَزِة أِلفاً  َويَأَبى) ٣٢(ية اآل

                                    



۱۱۷ 

  بداية الثمن الخامس .....يَآأيـَّها الِذيَن َءاَمُنواْ ) ٣٤(ية اآل
َوَلُه ؛َوقَـَف َعليهـا َمحــزُة بِالنْقـِل َوالّســْكتِ  َواألرض ، األحبَــار )٣٦ ، ٣٤(اآليتـان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   َعــَذاباً ألِيمــاً  ، ِبَعــَذاٍب ألِــيم) ٣٩ ، ٣٤(اآليتــان 

 .لّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً ا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
ُتْكــَوى، ُيْحَمــى) ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٥( اآليــات نَيا، فـَ ــْفَلى ، "معــاً "الـــدُّ  الُعْليَـــا، السُّ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
وقــــَف عليهــــا محــــزُة بتحِقيــــِق اهلمــــزِة َوإبــــداهلا يــــاًء مفتوحــــًة  ألنُفِســــكم) ٣٥(اآليــــة 

 .)لَينفسكم –ألنفسكم (:)وجهان(
 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  لِيُـَواِطُئواْ ) ٣٧(ية آلا

، واْ ليواِطـــ: (َوبِإســـَقاِطَها َمـــَع َضـــّم الطّـــاِء ؛َوبِإبـــَداِهلَا يَاءً ؛َتســـِهيُل اهلَمـــَزِة بَينَـَهـــا َوبَـــَني الَواوِ 
 .)ليواطُواْ ، ليواطُيواْ 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة   دواأن ُيَجاِهــ ، َعامــاً َوُيحرِّمونــه) ٤٤ ، ٣٧(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

فُصــــوِل يف ِمــــيِم اجلمــــِع   ٱثّــــاَقلُتْم إلَــــى ، َمــــاَلكْم إَذا) ٣٨(اآليــــة 
َ
َســــَكَت َعلَــــى امل

 .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، ّنقـلُ ال :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً ) ٣٩(اآلية 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا
   .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٣٩(آلية ا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤۲(اآلية   ).َعَليـْ
َف عليهــــــــــا محــــــــــزُة بتحقيــــــــــِق اهلمــــــــــزِة وَتســــــــــهيِلها وقــــــــــ َوأنُفســــــــــهم) ٤٤(اآليــــــــــة 

 .)واَنفسهم –وأنفسهم (:)وجهان(
 

 بداية الثمن السادس .....َوَلْو أرَاُدوْا الُخُروجَ ) ٤٦(اآلية 
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ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  َقْد أَخذنَا ، َوَلْو أرَادوا) ٥٠ ، ٤٦(اآليتان 
 .َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزةَ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس   َمــن يـَُقــول ، ُعــّدٌة َوَلكــن) ٤٩ ، ٤٦(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا

فُصــوِل يف ِمــيِم   ِبُكــْم أن ، مــا زَاُدوكــْم إال) ٥٢ ، ٤٧(آليتــان ا
َ
َســَكَت َعلَــى امل

 .َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلااجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه 
 ،َموالنَـا ، َجـآء ، زَاُدوُكـم) ٥٩ ، ٥٥ ، ٥٤  ،٥٢ ،٥١ ، ٤٨ ، ٤٧( اآليات
نَيا، ُكَساَلى   ،"وقفاً " إحدى  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َءاتَاُهم، الدُّ

ِخبُلـٍف  َوَلُه َوصـًال الّسـكتُ ؛َوَقَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األمور) ٤٨(آلية ا
 .عن َخّالدٍ 

ـــَذنٱ يـَُقـــولُ ) ٤٩(يـــة اآل َزِة َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِإســـَقاط مهـــزِة الَوصـــل َوإبـــَداِل َمهـــ ْئ
 .)إيذن( :ويبتدئ بَِتحِقيِق َمهَزِة الَوصِل َوإبَداِل َمهَزِة الَقطِع يَاءً ؛)يقوُل وذن(:َواواً الَقطِع 

ـــــــان  ـــــــؤُهم) ٥١ ، ٥٠(اآليت ـــــــون ، َتُس ـــــــدَل اهلمـــــــزَة فيِهمـــــــا واواً وقفـــــــاً  الُمؤِمن أب
 .)املومنون –تسوهم (:محزةُ 

ـــة  ـــِديَنا) ٥٢(اآلي ـــَف َعَليهـــا َمحـــَزُة بَِتحِقيـــِق اهلَمـــَزِة َوإبـــداهلا يَـــاءً  بِأي  -بأيـــدينا ( :َوَق
 .)بَييدينا

بصونه( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َهْل تـََرّبُصون) ٥٢(ية اآل  )رتَّ
 .)ُكْرهاً ( :َضمَّ الَكاَف َمحَزةُ  ْرهاً كَ ) ٥٣(ية اآل
 .)أن يـُْقبلَ ( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  أن تـُْقَبل) ٥٤(ية اآل
وقس علــى ؛َمحــَزُة َوقفــاً  أبــَدَل اهلمــزَة فيِهمــا يَــأُتون ، َتُســؤُهم) ٥٤ ، ٥٠(يتــان اآل

 .)ياتون، تسوهم( :ذلك أمثاهلا
 

 بداية الثمن السابع ....ِللُفَقرآءِ  إنّما الّصَدقَاتُ ) ٦٠(ية اآل
 .)ورمحةٍ ( :َجرَّ التَّاَء َمحَزةُ  َورَحَمةً ) ٦١(ية اآل
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ـــيم) ٦٥ ، ٦١(اآليتـــان  ـــاهللا ، َعـــَذاٌب أِل ـــْل أِب  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ   ُق
 .اوقس على ذلك أمثاهلَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق َوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 :أبـــدَل اهلمـــزَة فيِهمـــا واواً وقفـــاً محـــزةُ  ُمـــؤِمنين ، للُمـــؤِمِنين) ٦٢ ، ٦١(اآليتـــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) مومنني –للمومنني (

ــّوًة َوأكثَــر ، أن يُرُضــوه) ٦٩ ، ٦٢(اآليتــان  أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس   قـُ
 .على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " اً مع" َعَلْيِهمْ ) ۷۳، ٦٤(اآليتان   ).َعَليـْ
ــتَـْهزُِءواْ ٱ )٦٥ ، ٦٤(يتــان اآل ــُه إبــَداُهلَا ؛َســّهَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة َوقفاً  َتْســَتهزُِءون، ْس َوَل

 .يَاًء َوإسَقاطَُها َمَع َضمِّ الزّاي
 .)يـُْعَف َعن( :اَء َمحَزةُ أبَدَل النُّوَن يَاًء َمضُموَمًة َوفـََتَح الفَ  نـَْعُف َعن) ٦٦(ية اآل
ــةَ ) ٦٦(يــة اآل ــذِّْب طَآئَِف ــَتَح الَعــَني َوالــّذالَ  منـَُع ــاًء َوفـَ ــعَ ) تـَُعــذَّب( أبــَدَل النُّــوَن َت  َوَرَف
 .َمحَزةُ ) مطَآئَِفةُ (

نَيا ) ٧٤ ، ٦٩(يتان اآل  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أغَناُهم ، "معاً "الدُّ
َوَلُه ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  نَهــاراأل ، َواألِخــَرة) ٧٢ ، ٦٩(اآليتــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
 .أبَدَهلَا َمحَزُة َوقفاً َمَع إَماَلَة األِلف ُهمٰ◌ َوَمأوَ ) ٧٣(ية اآل

 
 بداية الثمن الثامن ...َوِمنُهم ّمن َعاَهَد اهللا) ٧٥(اآلية 

 ، َنجــــــَواهم ، َءاتــــــُٰهم ، َءاتَــــــٰنا) ٩١ ، ٩٠ ، ٨٥ ، ٧٨ ، ٧٦ ، ٧٥(اآليـــــات 
نَيا  .أماهلُّن محزةُ  الَمرَضى ، َوَجآء ، الدُّ

َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َســـكَ   َعـــَذاٌب ألِـــيم ، لَـــِئْن َءاتَتنـــا) ٧٩ ، ٧٥(اآليتـــان 
 .يُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 .)الِغُيوب(:َكَسَر الَغَني َمحَزةُ  الغُُيوب) ٧٨(ية اآل
َلـــن يَغِفـــر) ٨٣ ، ٨٠(اآليتـــان  أدَغَمَهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــة وقـــس   أبـــداً َولَـــن ، فـَ

  .على ذلك أمثاهلا
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 ) َمعيْ (:أسَكَن الياَء فيِهما َوصًال ووقفاً محزةُ  "معاً "َمِعَي ) ٨٣(اآلية 
وقــــــــــَف عليهــــــــــا محــــــــــزُة بتحقيــــــــــِق اهلمــــــــــزِة وتســــــــــِهيلها  َوأوالُدهــــــــــم) ٨٥(يــــــــــة اآل
 .)واَوالدهم –وأوالدهم (:)وجهان(

  )أنزلت سُّورة(:أدَغَم التاَء يف الّسِني محزةُ  أنزَِلْت ُسورَة) ٨٦(اآلية 
 :وقَف عليَها محزُة بَعَشرِة أوجهٍ  َوُهْم أغِنَيآءُ ) ٩٣(اآلية 

 .ألوَ  َمَع األوجُه اخلمَسة يف الثانِيةحتِقيِق اهلمزِة ا -
 .الّسكت يف اهلمزِة األوَ  مَع األوجِه اخلمَسةِ  -

 
 .بداية الجزء الحادي عشر والثمن األول ....يَعَتِذُروَن إلَيُكمْ ) ٩٤(آلية ا

ـــيُكْم إَذا) ٩٤(اآليـــة  ـــيِهم ، إَل فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجل  رََجعـــُتْم إَل
َ
مـــِع َســـَكَت َعَلـــى امل

 .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " ِإلَْيِهمْ ) ۹٥، ۹٤(اآليتان   ).ِإلَيـْ
ــارِكم) ١٠١ ، ٩٤(اآليتــان  ــْن أخَب ــْن أهــل ، ِم َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ِم

 .َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزةَ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
" وقفـاً " وسيرى) ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٧  ،١٠٥،  ١٠٢، ٩٦ ، ٩٤(آليات ا

أَمـــاَهلُّن  َتقـــَوى ، الّتقـــَوى ، الُحســـَنى ،"وقفـــاً "، فســـيرى" وقفـــاً "عســـى ، َيرَضـــى ، 
 .محزةُ 
 .أَماَل األِلفَ أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً وَ  َوَمأَواُهم) ٩٥(ية اآل
ـــان ا ـــاً "األعـــَراب ) ٩٨ ، ٩٧(آليت ـــِل َوالّســـْكتِ  "مع ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْق َوَلُه ؛َوَق

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس  َمــن يَتِخــذ ، ُكفــراً َونَِفاقــاً ) ٩٨ ، ٩٧(اآليتــان 

  .على ذلك أمثاهلا
ضـــم اهلـــاء َمحـــَزُة وصـــًال " كلـــه" َعَلـــْيِهمْ ) ۱۰٦، ۱۰۳، ۱۰۲، ۹۸(آليـــات ا

ُهمْ (وَوقفاً   ).َعَليـْ
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  الدََّوآِئر) ٩٨(ية اآل
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 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  السَّْوءِ ) ٩٨(ية اآل
 .إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَواِو ُمثّ إسَكانـَُها َوَروُمَها -٢و١
 .إبَداُل اهلَمَزِة َواواً َمَع إدَغاِم الَواِو األوَ  يف الثّانَِيِة ُمثّ إسَكانـَُها َوَروُمَها -٤و٣

ـــــــــة  ـــــــــان) ١٠٠(اآلي ـــــــــِق اهلمـــــــــزِة وتســـــــــهيِلها  بِإحَس وقـــــــــَف عليهـــــــــا محـــــــــزُة بتحقي
 .)بِاحسان –بإحسان (:)هانوج(

 .)سِيَيا(:َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة يَاءً  َسيِّئاً ) ١٠٢(ية اآل
 .)ُجْرفٍ ( :أْسَكَن الرّاَء َمحَزةُ  ُجُرفٍ ) ١٠٩(ية اآل

 
 بداية الثمن الثاني   ...إّن اهللا اشتَـَرى) ١١١(اآلية 

 ، َهـــــَداُهم، قـُْربَـــــى، أوَفـــــى، ْشـــــتَـَرىٱ) ١١٨ ، ١١٥ ، ١١٣ ، ١١١(يـــــات اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً "َضاَقت 

 .قـَّللها محزةُ  الّتورَاة) ١١١(اآلية 
ـــــة  ـــــون) ١١١(األي ـــــون َويـُْقتَـُل يَـْقتُـُل ـــــاِين َمحـــــَزةُ  فـَ ـــــّدَم الّث ـــــوَن ( :أّخـــــَر األوَل َوَق فـَيـُْقتَـُل
 .)َويـَْقتـُُلون

ــــــــان  ــــــــل) ١١٦ ، ١١١(اآليت ــــــــِل  رضَواأل ، اإلنِجي ــــــــَف َعليهــــــــا َمحــــــــزُة بِالنْق َوَق
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

 :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِإسـَقاِط اهلَمـَزِة َونـَْقـُل َحرََكِتَهـا إَ  الـرّاءِ  َوالُقْرَءان) ١١١(ية اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا) والقرَان(

ـــان  ـــى) ١٢٠ ، ١١١(اآليت ـــْن أوَف ـــيًال إال ، َوَم ـــفٌ َســـكَ  ن  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  )املومنني(:وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة واواً  الُمؤِمنين) ١١٢(اآلية 
أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن  موِعــَدٍة َوَعــدَها ، ســَتغِفرواأن يَ ) ١١٤ ، ١١٣(اآليتــان 

  .غنة وقس على ذلك أمثاهلا
فُصـوِل يف  َعلَـيِهْم إنـه ، أنـُّهْم أصـَحاب) ١١٧ ، ١١٣(اآليتان 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا



۱۲۲ 

، تـربا(:َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِإبـَداِل اهلَمـَزِة أِلفـاً  َمْلَجـأ، أتـَبَــرَّ ) ١١٨ ، ١١٤( ناتاآلي
 .)جامل

 َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة أِلفاً وَتْسِهيِلها بـَْنيَ اهلمزِة والواوِ  َظَمأٌ ) ١٢٠(اآلية 
 ).َظَموُ  –َظَما ):( وجهان(
    .َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها َمحَزُة  َشيءٍ ) ١١٥(آلية ا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " كله" َعَلْيِهمْ ) ۱۱۸، ۱۱۷( آليتانا  ).َعَليـْ

 .)رُؤف( :َحَذَف الَواَو َمحَزةُ  َرُؤوف) ١١٧(ية اآل
قياســـاً  َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بَِتســـِهيِل اهلَمـــَزِة بَينَـَهـــا َوبَـــَني الـــَواوِ  َيطَئُـــون) ١٢٠(يـــة اآل

 ) ونيطَ ، َيطَـُون( :َوبِإسَقاِطَها رمساً 
 .)موطَيا( :َمحَزُة َوقفاً مفُتوحًة أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء  َموِطئاً ) ١٢٠(ية اآل

 
 بداية الثمن الثالث ...َوَما َكاَن الُمؤمنون) ١٢٢(اآلية 

 وِل األِلِف َوَقصرِهِ َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُ  طَآئَِفة) ١٢٢(ية اآل
ـَزاَدتُهْم إيَمانـاً  ، َقوَمُهْم إَذا )١٢٤ ، ١٢٢(اآليتان  فُصـوِل يف  فـَ

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ِإلَْيِهمْ ) ۱۲۲(اآلية   ).ِإلَيـْ
أدَغَمَها خلٌف بدوِن غنة وقـس علـى ذلـك  إيماناً َوُهم ، َمن يـَُقول) ١٢٤( اآلية
  .أمثاهلا

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يـََراُكم ، "معاً "فـََزاَدتْـُهم، زَاَدْتهُ ) ١٢٧ ،١٢٥ ، ١٢٤( اآليات
ـــــِني َمحـــــَزةُ  "معـــــاً "أُنزِلَـــــْت ُســـــورَة) ١٢٧ ، ١٢٤(يتـــــان اآل  :أْدَغـــــَم التَـــــاَء يف السِّ
 .)سُّورةلأنز (

َت َعلــــى املفُصــــوِل َخَلــــٌف َســــكَ  َمــــّرًة أو ، رِجســــاً إلــــى) ١٢٦ ، ١٢٥(اآليتــــان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 .)َترون( :أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحَزةُ  يـََرون) ١٢٦(ية اآل
 .َحَذَف الَواَو َمحَزُة َوَسّهَل َمهَزتـََها َوقفاً  رَُءوف) ١٢٨(ية اآل



۱۲۳ 

لقـــد ( :أْدَغـــَم الـــّداَل يف اجلِـــيِم َمحـــَزُة َمـــَع إَمالَـــِة األلِـــفِ  َلَقـــْد َجـــآءَُكم) ١٢٨(يـــة اآل
 .)ّجآءكم

 


 .أَماَل الرَّاَء َمحَزةُ  الـر) ١(ية اآل
 .)نـَُفصل( :الَياَء نُوناً َمحَزةُ  أبَدلَ  يـَُفصِّل) ٥(ية اآل

نَيا، ْسـتَـَوىٱ) ١٠ ، ٨ ، ٧ ، ٣( اآليات أَمـاَهلُّن  "معـاً "َدْعـَواُهم  ، َمـأواُهم، الـدُّ
 َمحَزُة 

  .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ِلَقآَءنَا) ٧(ية اآل
 .)وجهان(َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها  بِإيَماِنِهنّ ) ٩(ية اآل

 ).حتتُهُم األ�َار(ضم اهلاء َمحَزُة وصًال  تحتِهُم األنهار) ۹(اآلية 
 

 بداية الثمن الرابع ...َوَلْو يـَُعجُل اهللا للّناس) ١١(اآلية 
ُهمْ (قفاً ضم اهلاء َمحَزُة وصًال ووَ  ِإلَْيِهمْ ) ۱۱(اآلية   ).ِإلَيـْ

ــــمْ ) ١٥ ، ١١( يتــــاناآل ــــيِهْم َأَجلُه ــــا ، إَل ــــيِهْم َءايَاتِن فيِهمــــا َمحــــَزُة َضــــّم اهلـَـــاَء  َعَل
 .َخَلٌف ِخبُلٍف َعنُه َوصًال َوَوقفاً  َوَسَكَت َعَلى املفصولِ 

 ، َخآلئِــــــف ، َقآِئمــــــاً  ، "معـــــاً "ِلَقآَءنَــــــا) ١٨ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٢ ، ١١( اآليـــــات
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ُشَفَعآُؤنَا
َوَلُه ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  األرض ، اإلنَســان) ١٤ ، ١٢(اآليتــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  أهَلكَنا َوَلَقدْ  ، قَاِعدًا أو) ١٣ ، ١٢(اآلية 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َلــىجــاءتهم، ) ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٥ ، ١٣( اآليــات ، تـُتـْ
ُـــــوَحى ـــــآء ، ي ـــــَرى ، أْدرَاُكـــــم ، َش ـــــاَلى ، ٱفْـتَـ َع ـــــا، َوتـَ ـــــآَءُهمْ وَ ، َجآَءتْـَه  ، أنَجـــــاُهم ، َج
نَيا  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أتَٰـَها ، "معاً "الدُّ



۱۲٤ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۱٥(اآلية   ).َعَليـْ
 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِِتْسَعِة أوُجهٍ  تِْلَقآىءِ ) ١٥(ية اآل
 .)تلقا(:لتّـَوسُِّط َوالّطولِ إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوا -٣و٢و١
 .)تلقااِ (:َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  -٥و٤

 .َوَهِذِه اَخلمَسة ِقَياِسية
 .)تلقايْ ( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َساِكَنًة َمَع َقصِر األِلِف َوتـََوّسِطِه َوطُولِه -٨و٧و٦
ّيةوَ  .َروُم الَياِء بِالَكسِر َمَع الَقصرِ  -٩  .َهِذِه األربـََعِة َرمسِْ
 .)لبتَّ ( :أْدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحَزةُ  لَِبْثتَ ) ١٦(ية اآل

بئاياتـه (:)وجهـان(وقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة َوإبـداهلا يـاًء  بِئايَاتِه) ١٧(اآلية 
  .)بَياياته –
 )ُتشركون(:اٍب َمحَزةُ أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَ  ُيْشرُِكون) ١٨(ية اآل

ــان  ــَدة) ٢٥ ، ١٩(اآليت ــًة َواِح ــن َيَشــآء ، أّم أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس  َم
  .على ذلك أمثاهلا

ُُ احليو(:َرَفَع الَعَني َمحَزةُ  ةٰ◌ الحيو َمَتاعَ ) ٢٣(ية اآل  .)ةٰ◌ مَتا
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها اَخلمَسةُ  الّسَمآءِ ) ٢٤(ية اآل

 .)راطزِصـ(:أَشّم الصاَد زَاياً َخلفُ  ِصَراط) ٢٥(اآلية 
 

 بداية الثمن الخامس   ...ِللِذيَن أحَسُنوْا الُحسَنى) ٢٦(اآلية 
َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ُمْظِلمـًا ُأْولَــِٰئك ، ِذلـٌَّة أْولَــِٰئك) ٢٧ ، ٢٦(يتان اآل

َوحلَِمـَزَة  ، َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلـاَوَحلمزَة  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
 .َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ ) أْولَـِٰئك(يف 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس  َمــن يَــرزُقكم ، َوزِيَــادٌة َوال) ٣١ ، ٢٦(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا



۱۲٥ 

ـــــــــــــــــــــات اآل  ، ٤٩ ، ٤٧ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٥  ،٣٤ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٦(ي
٥٠ ، ٤٨ (ـــــى، الُحْســـــَنى ـــــْوالُهم ، َفَكَف ـــــأّنى ، َم ـــــَدى ، "معـــــاً "َف ـــــَرى ، يـُْه  ، يـُْفتَـ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أتَاُكم ، َمَتى ، َشآء ، "معاً "َجآء ، فْـتَـَراهٱ
مـَزَة َوقفـاً َسـّهَل َمحـَزُة اهلَ  َوُشـرََكآؤُهم، ُشـرََكآِئُكم، َوُشرََكآؤُكم) ٣٤ ، ٢٨(يتان اآل

 .َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ 
فُصوِل يف ِميِم اجلمِع َخلَـٌف  ُكنُتْم إيّاه  ، َمَكاَنكْم أنُتم) ٢٨(اآلية 

َ
َسَكَت َعَلى امل

 . وقس على ذلك أمثاهلاِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا 
ُلواْ ) ٣٠(ية اآل ُلواْ (:أبَدَل الَباَء تَاًء َمحَزةُ  تـَبـْ  .)تـَتـْ
َوَلُه َوصــًال ؛َوَقــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  َواألْبَصــار ، َواألرض) ٣١(يــة اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
أبـــدَل اهلمـــزَة فـــيِهّن  َيْســـَتْئِخرون ، تَأويلـــه ، يُؤِمنـــون) ٤٩ ، ٣٩ ، ٣٣( آليـــاتا

 .وقس على ذلك أمثاهلا) نيستاخرو  –تاويله  –يومنون ( :وقفاً محزةُ 
 .)يْهِدي(:الّداَل َمحَزةُ  أْسَكَن اهلَاَء َوَخّففَ  َيِهدِّي) ٣٥(ية اآل

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً ) ٣٦(اآلية 
 . أمثاهلا وقس على ذلكَوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالٍد  ؛)َشّيا
 .)ـِديقزتصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  َتْصِديق) ٣٧(ية اآل

ــــة  ــــاسَ ) ٤٤(اآلي ــــّن الّن ــــوَن وكَســــرَها َوصــــًال محــــزُة  َوَلِك ــــَف الّن ــــَع ) وَلكــــنِ (َخّف َوَرف
 .)الّناسُ (

 .)َحنُشُرُهم(:أبَدَل الَياَء نُوناً َمحَزةُ  َيحُشُرُهم) ٤٥(اآلية 
 .)تُّجزونه(:أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  ْجَزونَهْل تُ ) ٥٢(اآلية 

 
 بداية الثمن السادس ...َوَيسَتنِبُئوَنك أَحقٌّ ُهو) ٥٣(اآلية 

ــْو أن) ٥٩ ، ٥٤(اآليتــان  ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  قُــْل أرََءيــُتم ، َوَل
 .َوِقس على ذلك أمثاهلا وِحلمزَة وقفاً النقُل والتحقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 



۱۲٦ 

َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسـْكتِ  "معاً "األرض ) ٥٥ ، ٥٤(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس  إن يـَّتِبُعــون ، َحــقٌّ َوَلكــن) ٦٦ ، ٥٥(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا

 .وأماهلا )قد ّجآَءتكم(:أدَغَم الّداَل يف الّتاِء َمحَزةُ  َقْد َجآَءتُكم) ٥٧(ية اآل
نَيا ، الُبْشَرى ، "وقفاً "ُهَدى ) ٧٠ ، ٦٤ ، ٥٧( اآليات  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً "الدُّ

فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع  ُهـــْم إال ، َلُكـــْم أم) ٦٦ ، ٥٩( آليتـــانا
َ
َســـَكَت َعلَـــى امل

  .َلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفاخَ 
ـــــــْرَءان) ٦١(اآليـــــــة  وقـــــــَف عليهـــــــا محـــــــزُة بِإســـــــَقاِط اهلمـــــــزِة َونقـــــــُل حرَكتَهـــــــا إَ   قـُ
 .)قـُرَان(:الرّاءِ 
  .)َوآل أْصَغُر َوآل أكبَـرُ (:َرَفَع الرَّاَءيِن ِفيِهَما َمحَزةُ  َوآل أْصَغَر َوآل أْكبَـرَ ) ٦١(ية اآل
 .)إذ تُّفيضون( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  يُضونإْذ تُفِ ) ٦١(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٦۲(اآلية   ).َعَليـْ
إبــداُل اهلمــزِة ألفــاً مــَع القصــِر  :َوقــَف عليَهــا محــزُة بِثالثــِة أوجــهٍ  ُشــرَكآءَ ) ٦٦(اآليــة 

 .َوالتَوسِط والطول
 

   بداية الثمن السابع ...ُل َعَليِهْم نـََبأ نُوحَوات) ٧١(اآلية 
ــْن أجــر ، نُــوٍح إذ) ٧٢ ، ٧١(اآليتــان  ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ِم
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ُهمْ (قفاً ضم اهلاء َمحَزُة وصًال ووَ  َعَلْيِهمْ ) ۷۱(اآلية   ).َعَليـْ
 ، نبـــا(:أبـــَدَهلَا َمحـــَزُة َوقفـــاً  الُمـــؤِمِنين ، ِبُمـــؤِمِنين، نـََبـــأ) ٨٧ ، ٧٨ ، ٧١(يـــات اآل

 .)املومنني ، مبومنني
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َوُشرََكآءَُكم) ٧١(ية اآل
 .)أْجرِْي إال(:أْسَكَن الَياَء َمحَزةُ  أْجِرَي إالّ ) ٧٢(ية اآل
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َخآلِئف) ٧٣(ية اآل
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ـــــــــة اآل ـــــــــا) ٧٣(ي َـــــــــاًء  بِئايَاتِن ـــــــــَف َعَليَهـــــــــا َمحـــــــــَزُة بَِتحِقيـــــــــِق اهلَمـــــــــَزِة َوبِإبـــــــــَداِهلَا ي َوَق
 .)بَياياتنا، بئاياتنا(:)وجهانِ (

) ٨٨ ، ٨٧ ، ٨٤ ، ٨٣  ،٨١ ،٨٠ ، ٧٧ ، ٧٦ ،٧٥ ، ٧٤( اآليــــــــــــــــــــــــــــات
نَيا لموســى، ، َجــآءَ  ، َجــآءَُكم ، َجــآَءُهم ، "كلــه"ُموَســى ، َفَجــآُءوُهم أَمــاَهلُّن  الــدُّ
 .َمحَزةُ 

َســــــَكَت َخَلــــــٌف َعلــــــى   َوَمإلْيِهــــــْم أن ، َجــــــآءَكْم أِســــــحر) ٨٣ ، ٧٧(اآليتــــــان 
 .قفاً وقس على ذلك أمثاهلااملفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َووَ 

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا "معــــاً "األرض) ٨٣ ، ٧٨(اآليتــــان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

َزِة ســَقاِط مهــَزِة الَوصــِل َوإبــَداِل َمهــَوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإ ئْـُتــوِنيٱِفْرَعــوُن ) ٧٩(يــة اآل
 .)فرعوُن وُتوين(:َواواً الَقطِع 
 :َوزاَد ألفـــاً بعـــدها محـــزةُ َحـــَذف األلـــف َوَشـــدد احلَـــاَء مفُتوحـــًة  َســـاِحر) ٧٩(اآليـــة 

  .)َسحَّار(
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن  غنـــٍة   ِقبَلـــًة َوأِقيمـــواْ  ، أن يَفِتـــنُهم) ٨٧ ، ٨٣(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 .)بُِيوتكم، بُِيوتاً (:َكَسَر الَباَء َمحَزُة ِفيِهَما  بـُُيوِتُكم، بـُُيوتاً ) ٨٧(ية اآل

 
 .بداية الثمن الثامن ...َوَجاَوزنَا بَِبني إسَرآئِيل) ٩٠(اآلية 

أدغمُهَما خلٌف بـدوِن غنـٍة   َوإن َيمَسسك ، بَغياً َوعدواً ) ١٠٧ ، ٩٠(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

 .)إنّه( :)أنّه(َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزُة يف  ُت أنَّهُ َءاَمن) ٩٠(ية اآل
ــا) ٩٨ ، ٩٢(آليتــان ا ــْن َءايَاتَن ــٌة َءاَمَنــت ، َع  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   َقرَي

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
 .)مبوا، بوانا( :أبَدَهلَُما َمحَزُة َوقفاً  ُمبَـّوأ، بـَّوأنَا) ٩٣(ية اآل



۱۲۸ 

، َجــــــــــــــــــآَءُهم) ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٤ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٧ ، ٩٣(يــــــــــــــــــات اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يُوَحى، ْهَتَدىٱ، يـَتَـَوفّاُكم، َشآءَ ، الّدنَيا ، َجآَءتُهم

 .)لقد ّجآءك( :ةُ أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحزَ  َلَقْد َجآَءك) ٩٤(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۹٦(اآلية   ).َعَليـْ

 "كلــــه"ُمــــؤِمِنين ، "معــــاً "يُؤِمنــــون) ١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ٩٩ ، ٩٦( اآليــــات
 .وقس على ذلك أمثاهلا) مومنني –يومنون (:ِفيهما واواً وقفاً محزةُ أبدَل اهلمزَة 

َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا األرض ، ماألِلــي) ٩٩ ، ٩٧(اآليتــان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ــة  ــى) ٩٨(اآلي ــاُهْم إَل ــٍف   َوَمّتعَن َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُل
  .عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 .)نـَُنجِّ املؤمنني( :َتَح النُّون الثّانَِيَة َوَشّدَد اجلِيَم َمحَزةُ فَـ  نُنِج الُمؤِمِنين) ١٠٣(ية اآل
 .)َقد ّجآءكم(:َمحَزةُ َوأَماَل األِلَف أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم  َقْد َجآءَُكم) ١٠٨(ية اآل

 


 .أَماَل الرّاَء َمحَزةُ  الـر) ١(ية اآل
 .َماَهلَا َمحَزةُ أ "وقفاً "ُمَسمَّى) ٣(ية اآل
 .َوَصَلَها َمحَزُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  َشيءٍ ) ٤(ية اآل

 
بدايـة الجـزء الثـاني عشـر والـثمن   ...َوَما من َدآبٍّة فـي األرض إال) ٦(اآلية 
 .األول

ــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــاَواألرض ، األرض) ٧ ، ٦(اآليتــــان  َوَل
 .صًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاوَ 

 ؛َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصـِر َوالّتوسـِط َوالطّـولِ  الَمآءِ  )٧(ية اآل
 .طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ الروم وعليه َوبَِتسِهيِلَها َمَع 
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أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى   واأن يـَُقولُـ ، أيّاٍم وََكـان) ١٢ ، ٧(اآلية 
  .ذلك أمثاهلا

ــوّنُكْم أّيُكــْم أحَســن) ٧(اآليــة  َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع   لََيبُل
 .ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 ).اِحرٌ سَ (بفتح السني وألف بَعَدَها وكسر احلاء َمحَْزُة  ِسْحرٌ ) ۷(اآلية 
ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ   َولَـِئْن أَذقنَـا ، َولَـِئْن أّخرنَـا) ٩ ، ٨(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .َداِهلَا َوبِإسَقاِطَهاَوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َوبِإب َيْستَـْهزُِءون) ٨(ية اآل
، فْـتَــــَراهٱ، َجـــآء، يُـــوَحى، َوَحـــاقَ ) ١٨ ، ١٧ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٢ ، ٨(يـــات اآل

نَيا  .أَماَهلُّن َمحَزةُ   فْـتَـَرى، ٱ ُموَسى،  الدُّ
 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ١٢(اآلية 
ُهمْ (وصًال وَوقفاً  ضم اهلاء َمحَزةُ  ِإلَْيِهمْ ) ۱٥(اآلية   ).ِإلَيـْ

 .)يومنون( :قفاً َمحَزُة وَ  أبَدَل اهلمزَة واواً  يُؤِمُنون) ١٧(ية اآل
ـــة آلا ـــا  أْولِيَـــآءَ ) ٢٠(ي ـــَداِل اهلمـــَزِة أِلفـــاً َمـــَع الَقصـــِر َوالتّـَوســـِط َوقَـــَف َعَليَه َمحـــَزُة بِإب

 .)أولَِيا( :َوالطُّولِ 
 

 بداية الثمن الثاني   ...ِن َكاألعَمىَمَثُل الَفرِيَقي) ٢٤(اآلية 
ا َمحــَزُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َولَــُه َوصــًال َوقَــَف َعَليهمــ َكــاألْعَمى َواألَصــمِّ  )٢٤(يــة اآل

 .)األعَمى(َوأَماَل أِلَف ؛الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ 
ِخبُلـٍف   َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   َيوٍم ألِـيم ، نُوحاً إلى) ٢٦ ، ٢٥(اآليتان 

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً  عنهُ 
ــا) ٢٨ ، ٢٧(اآليتــان  َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف   أرََءيــُتْم إن ، ُهــْم أرَاِذلَن

 ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا 
 .)الرّاي( :أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً  الرَّأي) ٢٧(ية اآل
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 ، أرَاُكـم ، َءاتَـاِني ، نـَـَرى ، "معـاً "نـََراَك ) ٤٠ ، ٣٥ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧( اآليات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآء، فْـتَـَراهٱ

 .وقس على ذلك أمثاهلا) أْجرِْي إال( :أْسَكَن الَياَء َمحَزةُ  أْجِرَي إالّ ) ٢٩(ية اآل
  .أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا َمن يَنُصرِني )٣٠(اآلية 
 .)جَّادلتناقَ (:أدَغَم الداَل يف اجلِيِم محزةُ  َقْد َجاَدلَتنا) ٣٢(اآلية 

َماَلـــة َشـــآء) ٣٣(يـــة اآل
ُ
 :أبـــَدَل اهلَمـــَزَة َمحـــَزُة َوقفـــاً َمـــَع َمرَاتِِبَهـــا الّثالثـــة يف األلِـــِف امل

 .)َشـا(
إبـَداُل اهلَمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء  :َوَقَف َعَليَها َمحـَزُة بَِثالثَـِة أوُجـهٍ  َبِريءٌ )٣٥( يةاآل

  .)بريّ ( :األوَ  يف الثّانَِيِة َعَلى اإلسَكاِن َوالرَّوِم َواإلمشَامِ 
 .)جَهانِ وَ (َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها  َوأْهَلك) ٤٠(ية اآل
 .)ُكلِّ زوجني( :َحَذَف الّتنوِيَن َمحَزةُ  ُكلٍّ َزْوَجين) ٤٠(ية اآل

 
 .بداية الثمن الثالث ...َوقَاَل ارَكُبوا فيها) ٤١(آلية ا

ــــَراكَ ٱ، "معــــاً " َونَــــاَدى، َوُمْرَســــاَها) ٦٠ ، ٥٨ ، ٥٤ ، ٤٥ ، ٤١( اآليــــات ، ْعتَـ
نَيا، َجآء   .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الدُّ
 .)يَابـَُينِّ ( :َكَسَر الَياَء َمحَزةُ  يَابـَُنيَّ ) ٤٢(ية اآل
 .أْدَغَم الَباَء يف املِيِم َخالٍد ِخبُلٍف َعنهُ  رَْكب مََّعَناٱ) ٤٢(ية اآل
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  ِمــدرَاراً َويَــزدُكم ، َمعــِزٍل يَــابني) ٥٢ ، ٤٢( آليتــانا

 .وقس على ذلك أمثاهلا
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  الَمآءِ ) ٤٣(اآلية 
 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
 .َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع َروِمَها َوَعَليِه الطوُل َوالَقصرِ  -٥و٤

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ِمــْن أهِلــي ، ِمــْن أمــر) ٤٥ ، ٤٣(اآليتــان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)َمآَاك(:َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َمآَءكِ ) ٤٤(ية اآل
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ِخبُلـٍف َوَلُه َوصـًال الّسـكت  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحزةُ   َوَقَف َعليَها األمر) ٤٤(اآلية 
 .عن َخالد

ــُتْم إال) ٦٠ ، ٥٠(آليتــان ا ــْم أال ، أن َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم  رَبـُّه
 .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 ) .أْجرِْي إال: (أْسَكَن الَياَء َمحَزةُ  أْجِرَي إالّ ) ٥١(اآلية 
 .)مبومنني(:َوقفاً  أبَدَل اهلمزَة واواً َمحَزةُ  ِبُمؤِمِنين) ٥٣(ية اآل

 .َوقَف عليها محزُة بِأوجهها األربَعة ِبُسوءٍ ) ٥٤(اآلية 
 ).ـراطزصـ( أَشّم الصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراط) ٥٦(اآلية 
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِـَوجَهنيِ  َشيئاً ) ٥٧(اآلية 
 .الّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ َوَوصَلَها بِ  ؛)َشّيا

 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٥٧(اآلية 
 

 بداية الثمن الرابع   ...َوإَلى َثموَد أَخاُهم َصاِلحاً ) ٦١(اآلية 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   َعْن إبَراِهيم ، ِمْن إَله) ٧٤ ، ٦١(اآليتان 

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً نُه ع
ـــة  ـــا األرض) ٦١(اآلي ـــَف َعليَه ـــُه َوصـــًال الّســـكت  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق َوَل

 ِخبُلٍف عن َخالد
 .)َءابَآاُنا(:َقصرِهِ َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف وَ  َءابَآُؤنَا) ٦٢(ية اآل
ــة اآل ــَني َوأْســَكَن الــّالَم َوَحــَذَف األلِــَف َمحــَزةُ   قَــاَل َســالمٌ ) ٦٩(ي قَــاَل ( :َكَســَر السِّ
 .)ِسْلمٌ 

ـــــــــــــــــــــات ) ٨٢ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ٧٢  ،٦٩ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٣ ، ٦٢( اآلي
َهانَا الُبْشـَرى ،  جـاءت، ،تْـهُ َوَجآءَ ، يَاَويَلَتى ، بِالُبْشَرى ، "كله"َجآَء ، َوَءاتَاِني، أتـَنـْ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوَجآَءه، َوَضاقَ 
َســـَكَت َخلَـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف   َلُكـــْم َءايـــة ، أرََءيـــُتْم إن) ٦٤ ، ٦٣(آليتـــان ا

 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
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أدغمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنــٍة  ِذينَصـاِلحاً َوالـ ، َفَمـن يَنُصـرِني) ٦٦ ، ٦٣(اآليتـان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ِبَسوءٍ ) ٦٤(ية اآل
 .إْسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَواِو َمَع إسَكاِ�َا َوَروِمَها -٢و١
 .لثّاِين َمَع اإلسَكاِن َوالّرومِ إبَداُل اهلَمَزِة َواواً َوإدَغاُم األوِل يف ا -٤و٣
أدَغـَم الـّداَل يف اجلِـيِم َوأَمـاَل األلِـَف  َقْد َجـآء، َوَلَقْد َجآَءت) ٧٦ ، ٦٩(يتان اآل

 .)قد ّجاء، ولقد جَّاءت( :ِفيِهَما َمحَزةُ 
 .أَماَل الرّاَء َواهلَمَزَة َمحَزةُ  رََءا ) ٧٠(ية اآل
وقـس علـى ) السـيـَِّيات( :َوقفـاً َمفُتوحـة  َزُة اهلَمَزَة يَـاءً أبَدَل محَ  السَّيَِّئات) ٧٨(ية اآل

 .ذلك أمثاهلا
 

 بداية الثمن الخامس ...َوإلى َمدَين أَخاُهم ُشَعيباً ) ٨٤(اآلية 
ـــــــــــــــــات اآل ) ١٠٣ ، ١٠٢ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٦ ، ٩٤ ، ٩١ ، ٨٨ ، ٨٤(ي
ــَهَ◌اُكم، أرَاُكــم ــَراكَ ، أن  ، زَاُدوُهــم، َشــآء ، "معــاً "ُقــَرى ال، ُموَســى ، "معــاً "َجــآء ، لَنَـ

   .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َخاَف 
ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   أْو أن ، ِمــْن إلَــه) ٨٧ ، ٨٤(اآليتــان 

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
زُة بِتســِهيِل اهلمــزِة مــَع طــوِل األلــِف وَقصــرِه َوقــَف عليهــا محــ أشــَيآَءُهم) ٨٥(اآليــة 

 .وقس على ذلك أمثاهلا
 ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا األِخـــَرة ، األرض) ١٠٣ ، ٨٥( اآليتـــان

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
  .)مومنني(:َمحزةُ  أبَدَل اهلمزَة واواً وقفاً  ُمؤِمِنين) ٨٦(اآلية 

 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاثـَْين َعَشَر َوجهاً  ُؤاْ ٰ◌ َنَشـ) ٨٧(ية اآل
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إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصـِر َوالتّـَوسـِط َوالطّـوِل َوَتسـِهيُلَها َمـَع الطّـوِل  :َوِهيَ  َرِمسّيةٌ َمخَسٌة 
إبــــَداُل اهلَمــــَزِة َواواً َســــاِكَنًة َمــــَع الَقصــــِر  :َوَســــبَعٌة ِقَياِســــّية َوِهــــيَ  ؛)نشــــااُ ، نشــــا(:َوالَقصــــرِ 

 .َوالّتوسِط َوالّطوِل ُمثّ َواواً ُمِشّمًة َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطوِل ُمثّ َواواً َمُروَمًة َمَع الَقصرِ 
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َءابَآُؤنَا) ٨٧(ية اآل

َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم   أَخـــاِلفُكْم إلَـــى ، أرََءيـــُتْم إن) ٨٨(اآليـــة 
 .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

ُود(أَْدَغَم التَّاَء يف الثَّاِء َمحَزُة  بَِعَدْت َثُمود) ۹٥(اآلية   ).بعَدمثَّ
لَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس أدغمَها خَ  رَِحيٌم َوُدود ، أن ُيِصيَبكم) ٩٠ ، ٨٩(اآليتان 

  .على ذلك أمثاهلا
وه(:أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  ّتَخْذُتُموهٱوَ ) ٩٢(ية اآل  .)واّختذمتُّ

 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ١٠١(اآلية 
 

 .بداية الثمن السادس ...َوأّما الِذيَن ُسِعُدوا) ١٠٨(اآلية 
ـــــــــات اآل ـــــــــآء ) ١٢٠ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٤ ، ١١٠ ، ١٠٨(ي ـــــــــاً "َش  ، "مع

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوَجآَءك، الُقَرى ، "معاً "ِذكَرى  ، "وقفاً "ُموَسى 
بِالّنقــــــِل َوالّســــــكِت   َوقَــــــَف َعليَهــــــا األرض ، َواألرض) ١١٦ ، ١٠٨(يتــــــان اآل
 .لك أمثاهلاوقس على ذ َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد ؛َمحزةُ 
 :َوَقَف َعليَها َمحَزُة بَِثالثََة َعَشَر َوجهاً  ُؤآلءِ ٰ◌ َهـ) ١٠٩( اآلية
  .َحتِقيُق اهلمَزة األوَ  َوإبَداُل اهلَمَزِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
  .َتسِهيُل اهلَمَزة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــَزة الثّانيـــة َمـــَع الَقصـــِر َتســـهِ  -٨و٧و٦

ُ
يُل اهلَمـــَزَة األو  َمـــَع طُـــوِل امل

 .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
  .َتسِهيُل اهلمَزة الثّانِية َمَع طُوهلَِِما فـََقط -٩
ــــَع _ ١٢و١١و١٠ ــــة َم نَفِصــــِل َوإبــــَدال اهلمــــَزِة الثّانِي

ُ
َتســــِهيُل اهلَمــــَزة األو  َمــــَع َقصــــِر امل

  .ِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ الَقص



۱۳٤ 

 .َتسِهيُل اهلَمَزة األوَ  َمَع َقصرِِمهَا فـََقط -١٣
َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ   ِمّمـــْن أنَجينَـــا ، َوَلَقـــْد َءاتَينـــا) ١١٦ ، ١١٠(اآليتـــان 
 . وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 

  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِِتسَعِة أوُجهٍ  أولياءِمْن ) ١١٣( آليةا
 .)أوليا(:َحتِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َوإبَداُل الثّانَِيِة أِلفاً ِمبَرَاتِِبَها الّثالث -٣و٢و١
ـــَداُل الثّانِيـــة أِلفـــاً  -٦و٥و٤ ـــى اهلَمـــَزِة األوَ  َوإب ـــّثالث الّســـكُت َعَل رَاتِـــِب ال

َ
 س ِمـــنْ (:بِامل

 .)أوليا
َرَ◌اِتِب الّثالث -٩و٨و٧

َ
 .)مَن وليا(:الّنقُل يف األوَ  َوإبَداُل الثّانَِية أِلفاً َمَع امل

ــوا ) ١١٦( اآليــة ــبِلُكْم أْوُل َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف  َق
 .وقس على ذلك أمثاهلاعْنُه َوصًال َوَوقفاً 

ــةٍ ) ١١٧، ١١٦(اآليتــان  أدغمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــٍة  ِبظلــٍم َوأهلَهــا ، يَنَهــون بَِقّي
  .وقس على ذلك أمثاهلا

 .)يـَْرِجع(:فـََتَح الَياَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزةُ  يـُْرَجع) ١٢٣(ية اآل
 ).يـَْعَمُلون:(أَْبَدَل تَاَء اِخلطَاِب ياَء اْلَغْيَبِة َمحَزةُ  تـَْعَمُلون) ١٢٣(اآلية 

 


 .أَماَل الرّاَء َمحَزةُ  الـر) ١(ية اآل
 .)القرَان( :أسَقَط اهلمزَة محزُة َونَقَل َحرَكَتها إَ  الراِء وقفاً  الُقْرَءان) ٣(اآلية 

 .)يا بينِّ ( :َكَسَر الَياَء َمحَزةُ يَا بـَُنيَّ ) ٥(ية اآل
 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبَوجَهنيِ  رُْءيَاك) ٥(ية اآل
 .)ُرويَاك( :اواً َمَع اإلظَهارِ أبَدَل اهلَمَزَة وَ  -١
 .)رُيَّاكَ ( :بعدها َغَمَها يف الَياءِ ايَاًء َوأد إبَداُل الَواوِ  -٢

 
 الثمن السابعبداية   ...َلَقْد َكاَن في يُوُسفَ ) ٧(اآلية 

 .َع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة مَ َوَقَف َعَليها  ِللسَّآئِِلين) ٧(ية اآل



۱۳٥ 

ّــا) ١٤ ، ٨( اآليتــان ــه ، ُعصــَبٌة إن ــِئْن أَكَل ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  َل
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ِن غنــٍة وقـــس أدغمَهــا َخلَــٌف بــدو  َجِميـــٌل َواهللا ، أرضــاً َيخــل) ١٨ ، ٩( اآليتــان
 .على ذلك أمثاهلا

 .حلَِمَزُة اإلمشَاُم َوالَروُم يف الّنوِن َكَسائِِر الُقرّاءِ  تَأَمنَّا) ١١(ية اآل
، ياكلـــه( :أبـــَدَهلَا َمحـــَزُة َوقفـــاً  "كلـــه"الـــذِّْئب ، يَأُكلـــه) ١٧ ، ١٤ ، ١٣( اآليـــات
 .)الذيب
 ، ْشـتَـَراهٱ ، يَا ُبْشَرى ، ىفَأْدلَ  ، "معاً " واَوَجآء) ٢١ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٦( اآليات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َعَسى، َمثْـَواه
َســـَكَت َخلَـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع    َلُكـــْم أنُفُســـكْم أمـــراً ) ١٨(اآليـــة 

  .ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
 .)بل سَّّوَلت( :َمحَزةُ  أدَغَم الالَم يف السِّني بْل َسوََّلت) ١٨(ية اآل
ــة ا ــيَّارَة) ١٩(ألي ــآَءْت َس ــِني َمحــَزةُ  َوَج ــاَء يف السِّ ــاَل اِجلــيَم َوأدَغــَم الّت وجــآءت ( :أَم

 .)سَّيارة
َولَـُه َوصـًال  ؛بِالّنقِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها األَحاِديث ، األرض) ٢١(اآلية 

 .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإبَداِل اهلمَزِة أِلفاً َمَع َمرَاتِِبَها الّثالث َشآءَ الَفحْ وَ ) ٢٤(ية اآل
 .َلَة ِفيَها حلَِمَزةَ َال إَما َمثَواي) ٢٣(ية اآل
 .أَماَل اهلَمَزَة َوالرّاَء َواألِلَف َمحَزةُ  "معاً "رََءا ) ٢٨ ، ٢٤(يتان اآل
ِفيَها َثالُث َمفُصوَالت فَـإَذا َوَقفـَت  َذاٌب ألِيمعَ  ، ُسوءًا إالّ ، َمْن أرَادَ ) ٢٥(ية اآل

 :لثّاِلِث فِفيَها أربَعة أوُجهٍ َعَلى ا
 عدم السكت يف األول والثاين والتحقيُق والنقُل يف الثالث ِحلمزَة  -٢و١
 .ِخلَلفالّسكُت يف األّوِل َوالثّاِين َوالّنقُل َوالّسكُت يف الثّاِلث  -٤و٣
 حلَِمَزَة َوقفاً َتسِهيُل اهلَمَزِة ِقَياساً َوإسَقاطَُها َرمساً  ِئينالَخآطِ ) ٢٩(ية اآل

 



۱۳٦ 

 بداية الثمن الثامن   ...َوقَاَل ِنسَوٌة في الَمِدينة) ٣٠(اآلية 
◌ّ  َقْد َشَغَفَها) ٣٠(ية اآل   )شََّغَفهاق( :يِن َمحَزةُ أدَغَم الّداَل يف الشِّ

 ، نـَــَراكَ  ، "معــاً "أرَانِــي  ، لَنَـَراَهــا، َتاَهــافَـ ) ٥٠ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٣٦ ، ٣٠( اآليــات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  هَجآءَ  ، أَرى، فَأنَساهُ 
ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  َبشــراً إن ، أرَســَلْت إَلــيِهنّ ) ٣١(اآليــة 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبَوجَهِني َتسـِهيُل اهلَمـَزِة َوإسـَقاطَُها َمـَع إبـَداُل  ُمّتَكئاً   )٣١(ية اآل

 .)متكا، متكـَا( :الّتنويِن أِلفاً 
أدغمُهَمـا خلــٌف بــدوِن  غنــٍة   أن يَأتَِيُكَمــا ، ِســكيناً َوقَالَــت) ٣٧ ، ٣١(آليتــان ا

  .وقس على ذلك أمثاهلا
ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا راآلَخــ ،األَيــات) ٣٦ ، ٣٥(اآليتــان  َوَل

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
ـــــات ـــــه) ٤١ ، ٣٧ ، ٣٦( اآلي ـــــا ، بَِتأِويِل  :أبـــــَدَهلُّن َمحـــــَزُة َوقفـــــاً  رَأِســـــه ، يَأتَِيُكَم

 .اوقس على ذلك أمثاهل) رَاسه ، اتيكماي ، بتاويله(
َوَصَلَها َمحَزُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخـالٍد ووقـَف َعليهـا بِأوُجههـا  َشيءٍ ) ٣٨(اآلية 
 .األربَعة

  :َوقَف َعليها محزُة بوجَهني ِللرُّْءيَا، رُْءيَاي) ٤٣(ية اآل
 .)للرويا –روياي (إبَداُل اهلمزِة َواواً َمع إظَهارَِها  -
 .)للرُيّا –رُيّا (مَها بِالَياِء بَعَدها إبداُل اهلمزِة يَاًء مَع إدَغا -
  .ال إَماَلَة ِفيَها ألنـَّها َواِويّة َنَجا) ٤٥(ية اآل

 .َوقف َعَليَها محزُة بَِتحِقيِق اهلمزِة َوَتسِهيلَها فَأرِسُلون) ٤٥(اآلية 
 .)دابا(:َوقفاً  ؛ َوَلُه إبَداُهلَا أِلفاً )دأْبا(:أْسَكَن اهلَمَزَة َمحَزةُ  َدأَباً ) ٤٧(ية اآل

 .)َتعصرون(:أبَدَل يَاَء الَغيبِة تَاَء ِخطاٍب محزةُ  يَعِصُرون) ٤٩(اآلية 



۱۳۷ 

 ؛)امللــك(َوقَــَف َعَليَهــا َمحـَزُة بِإبــَداِل اهلَمــَزِة َواواً َدرجـاً بِـــ ئْـتُــوِنيٱالَمِلــُك ) ٥٠(يـة اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلاة َوعنَد اإلبِتَداِء يَبَداُ ِبَمَزِة َوصٍل بَعَدها يَاًء َساِكنَ 

 .َوقَف َعَليها محزُة بِأوجهها األربـََعة ُسوءٍ ) ٥١(اآلية 
 .َوَقَف َعَليِهَما َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  الَخآئِِنين ) ٥٢(ية اآل

 
 .ثمن األولوال  بداية الجزء الثالث عشر ...َوَما أبـَرُِّئ نَفِسي) ٥٣(اآلية 

 .َوقَف عليها محزُة بِأوجههااألربـََعة بِالسُّوءِ ) ٥٣(ية اآل
ـــين) ٥٩ ، ٥٤(اآليتـــان  ـــيُكم ، َمِكـــيٌن أِم ـــْن أِب  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  ِم

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا "معــــاً "األرض) ٥٦ ، ٥٥(اآليتــــان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .َوقَف عليها محزُة بِأوجهها اَخلمَسة وقس على ذلك أمثاهلا َيَشآءُ ) ٥٦(اآلية 

 .َماَهلُّن َمحَزةُ أ َجآء ، َءاَوى، َقَضاَها، َوَجآء) ٧٢ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٥٨(يات اآل
 .)كتليَ ( :أبَدَل الّنوَن يَاًء َمحَزةُ  َنْكَتل) ٦٣(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ِإلَْيِهمْ ) ٦٥(اآلية    ).ِإلَيـْ

 .أدغمُهَما خلٌف بدوِن  غنٍة  بَاٍب َواِحد ، َكيٌل َيِسير) ٦٧ ، ٦٥(اآليتان 
َلَها َمحَزُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخـالٍد َووقـَف عليهـا َوصَ  َشيءٍ ) ٦٨ ، ٦٧(اآليتان 

  .بِأوجهها األربـََعة
 .)مَوذن( :أبَدَل َمحَزُة اهلَمَزَة َواواً َمفُتوحًة َوقفاً  ُمَؤذِّن )٧٠(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۷۱(اآلية   ).َعَليـْ
 .ِلِف َوَقصرهَعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األَوَقَف  َجَزآُءه) ٧٥(ية اآل

 
 .بداية الثمن الثاني ...قَاُلوْا إن َيسِرق) ٧٧(اآلية 

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن  غنـٍة وقـس  َمـن َوجـدنَا ، إن َيسـِرق) ٧٩ ، ٧٧(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا
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ــْد َســَرق) ٨٣ ، ٧٧(يتــان اآل َق ــلْ ، فـَ بــل ، فقــد ّســرق( :أدَغَمُهَمــا َمحــَزةُ  َســّوَلت َب
 .)ّسولت

 ، "وقفاً "َعَسى  ، نـََراك )٩٩ ، ١٠٠ ، ٩٦ ، ٨٨ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٧٨(يات اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ   َشآء، َءاَوى، أْلَقاهُ  ، "معاً "َجآَء ، ُمْزَجاة، يَا أَسَفى، َوتـََوّلى

ِخبُلـٍف  َسَكَت َعلى املفُصـوِل َخلَـفٌ  أَخذَقْد  ، َفُخْذ أَحَدنا) ٨٠ ، ٧٨(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  َلُكـْم أنُفُسـكم ، َكِبيُرُهْم أَلم) ٨٣ ، ٨٠(اآليتان 
 .ذلك أمثاهلايف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على 

بِإسـقاِط اهلمـزِة ونقــُل : بوجهــانوقـَف عليهمـا محـزُة  يَــْايَئس ، تَْايَئسـوا) ٨٧(اآليـة 
 ). يـَيَّس –تيَّسوا ( واإلدغام.)يـََيس –تَيسوا ( :حركِتَها إ  الياءِ 

َوقَــــَف َعَليَهــــا َمحــــَزُة بَِتســــِهيِل اهلَمــــَزِة  َخــــاِطِئين ، َخــــاِطِئينلا) ٩٧ ، ٩١( يتــــاناآل
 .َياساً َوبِإسَقاِطَها َرمساً قِ 

 :َوقَف َعليها محزُة بوجَهني رُءيَاي) ١٠٠(اآلية 
 .)روياي(إبَداُل اهلمزِة َواواً َمع إظَهارَِها  -
 .)رُيّا(إبداُل اهلمزِة يَاًء مَع إدَغامَها بِالَياِء بَعَدها  -

 ).قجََّعَلها(أَْدَغم الدَّال يف اجلِيم َمحَزُة  قْد َجَعَلَها) ۱۰۰(اآلية 
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها اَخلمَسةِ  َيَشآءُ ) ١٠٠(ية اآل

 
 بداية الثمن الثالث ...َربِّ َقْد َءاتَيَتِني ِمن الملك) ١٠١(ية اآل

ــة  ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت  َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا َواألرض ، األَحاِديــث) ١٠١(اآلي َوَل
 .ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكت

نَيا) ١١١ ، ١١٠ ، ١٠٩ ، ١٠١(يــــات اآل ــــَرى ، يُــــوَحى، الــــدُّ ــــَرى ، الُق  ، يُفتَـ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآَءُهم ، "وقفاً "َوُهًدى 
 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ِمــْن أنَبــآء ، َقــْد َءاتَيَتنــي) ١٠٢ ، ١٠١(اآليتــان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ًال ووقفاً وصِخبُلٍف عنُه 
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ـــان  ـــِديثاً يُفتَــــَرى ، ُمســـِلماً َوألِحقنِـــي) ١١١ ، ١٠١(اآليت ـــا خلـــٌف  َح أدغمُهَم
  .بدوِن  غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا

 .)لديُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َلَديِهم) ١٠٢(ية اآل
وقـــس علـــى ذلـــك ) مبـــومنني(:أبـــدَل اهلمـــزَة محـــزُة واواً َوقفـــاً  ِنينِبمـــؤمِ ) ١٠٣(اآليـــة 
  .أمثاهلا

أبـَدَل النُّـوَن يَـاًء َوأبـَدَل اليَـاَء بَعـَد احلَـاِء أِلفـاً َمـَع إَمالَتِـِه  نُـوِحي إلَـيِهم) ١٠٩(ية اآل
 .)إلَيُهم(َوَضّم اهلَاَء يف ؛)يُوَحى(:َمحَزةُ 
 .)يعقلون(:ّتاَء يَاًء َمحَزةُ أبَدَل ال َتعِقُلون) ١٠٩(ية اآل
ــيَ ) ١١٠(يـة اآل ضــُموَمِة َوَخّفـَف اجلِــيَم َوأســَكَن  فـَُنجِّ

َ
زَاَد نُونــاً َسـاِكَنًة بَعــَد النُّـوِن امل

 .)فـَنُنِجيْ (:الَياَء َمحَزةُ 
  .)ـديقزتصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  َتْصِديق )١١١(ية اآل

 
 

 .أَماَل الرّاَء َمحَزةُ  الـر) ١(ية اآل
 .ِفيَها حلَِمَزة األوُجُه اَخلمَسِة الِقَياِسّيِة فـََقط بِِلَقآءِ ) ٢(ية اآل
 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  "وقفاً "ُمَسمَّى ، ْستَـَوىٱ )٢(يتان اآل
 .)يـَُغشِّي(:فـََتَح الَغَني َوَشّدَد الشَِّني َمحَزةُ  يـُْغِشي) ٣(ية اآل
ـــة اآل ـــرُ ) ٤(ي َواٌن َوَغي ـــٌل ِصـــنـْ ـــَة َمحـــَزةُ  َوَزرٌْع َوَنِخي َوزرٍُ َوخنيـــٍل صـــنواٍن (:َجـــرَّ األْربـََع
 .)وغريِ 
 .)ُتسقى(:أبَدَل الَياَء تَاًء َوأَماَهلَا َمحَزةُ  ُيْسَقى) ٤(ية اآل
 .)ويُفضل( :أبَدَل النُّوَن يَاًء َمحَزةُ  َونـَُفضلُ ) ٤(ية اآل

 
 بداية الثمن الرابع ...فـََعجٌب َقولُهم َوإن َتعَجب) ٥(اآلية 

 ) تعجب فَّعجب:(أدَغَم الَباَء يف الَفاِء َخّالدٌ  تـَْعَجْب فـََعَجب) ٥(ية اآل
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ــان  ــام ، األغــالل) ٨ ، ٥(اآليت ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا األرَح َوَل
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ْبِلِهُم الَمُثالت) ٦(ية اآل  .)قـَْبِلُهُم املثالت(:َضّم اهلَاَء َمحَزُة َوصالً  قـَ
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن  غنــٍة وقــس  َمــن َيَشــآء ، ُمنــِذٌر َوِلكــل) ١٣ ، ٧(اآليتــان 

  .على ذلك أمثاهلا
 .أماهلن َمحَزةُ  أنثى، أعمى، مأواهم) ۱۸، ۱٦، ۸(اآليات 

 . َصَلَها َمحَزُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالٍد وقس على ذلك أمثاهلاوَ  َشيءٍ ) ٨( اآلية
ِخبُلـٍف عنـُه   َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  ِمـْن أَمـر ، َمْن أَسرّ ) ١١ ، ١٠(اآلية 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
 :عليَهـــا محـــزُة بَِتحِقيـــِق اهلمـــزِة َوإبـــَداهلا يَـــاًء َمفُتوحـــةً َوقـــَف  بِأنُفِســـهم) ١١(اآليـــة 

 .)بَينُفِسهم –بأنفسهم (
 .َوقَف عليها محزُة بِأوجهها اَخلمَسة َيَشآءُ ) ١٣(اآلية 

 .)هل يستوي(:أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  َهْل َتْسَتِوي) ١٦(ية اآل
 .)أفاَختذمتُّْ (:الّتاِء َمحَزةُ أدَغَم الّذاَل يف  أفَاّتَخْذُتم) ١٦(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ۱٦(اآلية   ).َعَليـْ
 .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ُجَفآءً ) ١٧(ية اآل
 ) احلسىن(َل َوأَما؛)لربُمُ (َضّم اهلَاَء َمحَزُة  ِلَربِِّهُم الُحْسَنى) ١٨(ية اآل

 
 بداية الثمن الخامس ...أَفَمن يَعَلُم أنّما) ١٩(اآلية 

نَيا ، أْعَمـــى) ٣٤ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٦ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ١٩( اآليـــات  ، "كلـــه"الـــدُّ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "، لهدى الَموَتى، ُطوَبى ، "معاً وقفاً "ُعْقَبى 

َولَـُه  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحـزةُ   َقَف َعليَهاوَ  األرض ، األلَباب) ٢٥ ، ١٩(اآليتان 
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن  غنـــٍة  ِســـّراً َوَعالنَِيـــة ، أَفَمـــن يَعَلـــم) ٢٢ ، ١٩(اآليتـــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا
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 .)السَّيـَِّية(:فُتوحًة َمحَزُة َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء مَ  السَّيَِّئة) ٢٢(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ۳۰، ۲۳(اآليتان   ).َعَليـْ
وصــًال ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  َمــْن أنَــاب ، قُــْل إن) ٢٧(اآليــة 
  .ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على  ؛ووقفاً 

 .)مـَاب(:َسّهَلَها َمحَزُة َوقفاً  َمَئاب) ٢٩(ية اآل
ــــــة اآل ــــــْايَئس) ٣١(ي ــــــَل َحرََكتَـَهــــــا إَ   َي ــــــَزِة َونـََق ــــــَقاِط اهلَم ــــــا َمحــــــَزُة بِإْس ــــــَف َعَليَه َوَق
 .، وله إبداهلا ياء وإدغامها)يـََيسْ (:الَياءِ 
 .)ْستهزيٱ(:َنًة َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َساكِ  ْستْهِزىءٱ) ٣٢(ية اآل
م(:أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  أَخْذتـُُهم) ٣٢(ية اآل  .)أَخذتُّ

 
 السادسبداية الثمن   ...َمَثُل الَجّنِة التي ُوِعَد المتّـُقون) ٣٥(اآلية 

 ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا األحــَزاب ، األنَهــار) ٣٦ ، ٣٥(اآليتــان 
 .َوَلُه َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

أدغمُهَما خلـٌف بـدوِن  غنـٍة وقـس  َمن يُنِكر ، َدآِئٌم َوِظّلها) ٣٦ ، ٣٥(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

أَمـــاَهلُّن  َكَفـــى  ، َجـــآَءك ، كلـــه"وقفـــاً "ُعْقَبـــى ) ٤٣  ،٤٢ ،٣٧ ، ٣٥(يـــات اآل
 َمحَزةُ 

وصــًال ِخبُلــٍف عنــُه  َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ  َســَكتَ  أْن أعبُــد ، ْل إنّمــاقُــ) ٣٦(اآليــة 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 
 .)َمـَاب(:َوقَف َعليَها محزُة بَِتسِهيِل اهلمزةِ  َمئاب) ٣٦(اآلية 

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  نَِعــُدُهْم أو ، لُهــْم أزَواجــاً ) ٤٠ ، ٣٨(اآليتــان 
 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 .)ثَبِّتويُـ (:فـََتَح الثّاَء َوَشّدَد الَباَء َمحَزةُ  َويـُْثِبت) ٣٩(ية اآل
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.أَماَل الرّاَء َمحَزةُ الـر)١(ية اآل
 .أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ِصَراط) ١(اآلية 

نَيا) ٩، ٥،٦، ٣(يات اآل  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآَءتْـُهم، أنَجاُكم ، "كله"ُموَسى، الدُّ
َُتَطرَِّفــِة  َمــن َيَشــآءُ ) ٤(يــة اآل

أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــُدوِن ُغّنــٍة ووَقــَف َمحــَزُة َعَلــى اهلَمــَزِة امل
 .بِأوُجِهَها اَخلمَسةِ 

 –بئاياتنـا (:وقَف َعليَها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة َوإبـداهلا يَـاًء مفُتوحـةً  ايَاتِنابِئَ ) ٥(اآلية 
 .)بَياياتنا

ــآءَُكمْ ) ٦(يــة اآل َن َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتســِهيِل اهلَمــَزِة َمــَع طُــوِل األلِــِف  ِنَســآءُكم، أبـْ
 .َوَقصرِهِ 

 .)تَّأذنوإ(:َمحَزةُ  أدَغَم الّذاَل يف الّتاءِ  َوإْذ تَأّذن) ٧(ية اآل
 

 بداية الثمن السابع ...قَاَلْت ُرُسُلهْم أِفي اهللا َشكٍّ ) ١٠(اآلية 
َولَـُه َوصـًال  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحزةُ   َوَقَف َعليَها "معاً "األرض) ١٤، ١٠(اآليتان 

 .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
َسـَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصـوِل يف مــيم اجلمــع  أنــُتْم إال، إلَــىَويُــؤخِّرُكْم ) ١٠(اآليـة 

 .وقس على ذلك أمثاهلاِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ِبُســلطَاٍن إال، إْن أنــُتم) ١١، ١٠( اآليتــان
  .ى ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس عل ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)اُنَاءابا( :مَع طوِل األلِف َوَقصرهَسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً  َءابَآؤنَا) ١٠(ية اآل
، َهـَدانَا، "وقفـاً "ُمَسـمَّى ) ٢٧، ٢١، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠(يات اآل

نَيا، "وقفاً "َهَدانَا، َوُيْسَقى، ابخَ ، "معاً "َخاف ، فَأوَحى  .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ  الدُّ
أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس علـى   ِمن َوَرآئِـه، َمن َيَشآء) ١٦، ١١(اآليتان 

 .ذلك أمثاهلا
 .)املومنون(:أبدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  المؤِمنون) ١١(اآلية 



۱٤۳ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ِإلَْيِهمْ ) ١٣(اآلية   ).ِإلَيـْ
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  َشيٍء ) ١٨(اآلية 
 أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إَ  الَياِء َمَع إسَكاِن الياِء َوَروِمَها   -٢و١
َولَــُه َوصــًال  ؛أبــَدَل اهلَمــَزَة يَــاًء َوأدَغــَم اليَــاَء األوَ  يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ _ ٤و٣

  .ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا الّسكتُ 
الَقـاَف  زَاَد أِلفاً بَعَد اخلَاِء وََكَسـَر الـالَم َوَرفَـعَ  َواألرضَ  َخَلَق الّسَماواتِ )١٩(ية اآل

  .)َواألرضِ  َخاِلُق السََّماواتِ ( :محزةُ َوجّر الّضاَد 
 .)َليكمِيلْ عَ (:أْسَكَن الَياَء َمحَزةُ  ِلَي َعَليُكمْ ) ٢٢(ية اآل
َشّدَدَة َمحَزةُ   ِبُمْصرِِخيَّ ) ٢٢(ية اآل

ُ
 .)مبصرخيِّ (:َكَسَر الَياَء امل

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوبَِتسِهيِلَها فَأْخَلْفُتُكم) ٢٢( يةاآل
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِه الِقَياِس اَخلمَسةِ  الّسَمآءِ ) ٢٤(ية اآل
 .قـَّلَل األِلَف َبَني الرّاَءيِن َمحَزةُ  قـََرار)  ٢٦( يةاآل
 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمَزِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  َيَشآءُ ) ٢٧(آلية ا
 .أبَدَل اهلمَزَة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطُّولِ  -٣و٢و١
  .لَقصرِ َسّهَل اهلمَزَة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوا -٥و٤

 
 بداية الثمن الثامن ...أَلْم تـََر إلى الِذين َبّدلواْ ) ٢٨(اآلية 

أْدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــُدوِن ُغّنـــٍة وقـــس   أن يَـــأِتي، َكَفـــراً َوأَحّلـــوا) ٣١، ٢٨(اآليتـــان 
 .على ذلك أمثاهلا

 .ا َمحَزةُ مقـَّلَلهَ  ، القهارِ البَـَوار) ٤٨، ٢٨( يتاناآل
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه   يرُكْم إلىَمصِ ) ٣٠(اآلية 

 .َوصًال َوَوقفاً 
ــاِدَي اّلــِذين) ٣١(يــة اآل  :أســكن الَيــاَء َمحــَزُة وحــذفها إللتقــاء الســاكنني َوصــالً  ِلِعَب
 .)ذينالَّ  يْ لعبادِ (



۱٤٤ 

َولَــــُه َوصــــًال ؛ِت َمحزةُ َوقَــــَف َعليهــــا بِالنْقــــِل َوالّســــكْ  األنَهــــار، َواألْرض) ٣٢(اآليــــة 
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

، بِــأمره(حلَِمــَزُة َوقفــاً ) َوجَهــانِ (َحّقــَق اهلَمــَزَة َوأبــَدَهلَا يَــاًء َمفُتوَحــًة  بِــأْمرِه) ٣٢(اآليــة 
  .)بَِيمرِه

 .َوالَقصرِ  َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع الّطولِ  َدآئَِبين) ٣٣(ية آلا
أَمـاَهلُّن  َتغَشـى، "وقفـاً "َوتـََرى ، َيْخَفى، َوَءاتَاُكم) ٥٠، ٤٩، ٣٨، ٣٤(يات اآل
 .َمحَزةُ 

 وقَف عليها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة وَتسِهيلَها َسألُتُموه) ٣٤(اآلية 
فصـــوِل بِالّنقـــِل َوالّتحقِ  فَاْجَعـــْل أفِئـــَدةً ) ٣٧(يـــة اآل

َ
يـــِق َوِخلََلـــٍف َوقَـــَف َمحـــَزُة َعَلـــى امل

 :بِإسـَقاِط اهلَمـَزِة َونَقـِل َحرََكِتَهـا إَ  الَفـاءِ ) أفئـدة(َوَوقَف َمحَزُة َعلَـى ؛الّسكُت َوجٌه ثَاِلث
 .)أَفَده(

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " ِإلَْيِهمْ ) ٤٣، ٣٨(اآليتان   ).ِإلَيـْ
وتقبــل َربـََّنــا (َوَصــَلَها َمحــَزُة بِإثَبــاِت الَيــاِء  رَبـََّنــا َوتـََقبَّــْل ُدَعــآءِ ربـََّنــا ) ٤١-٤٠(يــة اآل

 .َوَوَقَف َعَليَها بِاألوُجِه اَخلمَسِة الِقَياِسية )رَبَّنا دعائيْ 
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  َشيءٍ ) ٣٨(اآلية 
 سَكاِن الياِء َوَروِمَها  أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إَ  الَياِء َمَع إ -٢و١
َولَــُه َوصــًال  ؛أبــَدَل اهلَمــَزَة يَــاًء َوأدَغــَم اليَــاَء األوَ  يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ _ ٤و٣

  .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
  :َوَقَف َعليَها ِخبَمَسِة أوُجٍه َمحزةُ  الّسَمآءِ ) ٣٨(اآلية 
  .َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً _ ٣و٢و١
 .َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ _ ٥و٤
 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمَزِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  َهَوآءٌ ) ٤٣(ية اآل
 .أبَدَل اهلمَزَة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطُّولِ  -٣و٢و١
  .اهلمَزَة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوالَقصرِ َسّهَل  -٥و٤
 .َمحَزةُ اهلَاء وْصًال  َضمَّ  يَْأِتِهم) ٤٤(ية اآل



۱٤٥ 

 




بدايـــة الجـــزء الرابـــع عشـــر والـــثمن   ...تِلـــَك َءايَـــاُت الِكتـــاب الــــر) ١(يـــة اآل
 األول
 .َزةُ أَماَل الرّاَء محَ  الر) ١(اآلية 

ا( :َشّدَد الّباَء َمحَزةُ  رَُبَما) ٢(ية اآل  .)رمبَّ
ـــُم األَمـــل) ٣(يـــة اآل وُصـــوِل بِالّنقـــِل  َويـُْلِهِه

َ
َضـــّم اهلـَــاَء َوصـــًال َمحـــَزُة َوَوَقـــَف َعَلـــى امل

 .َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛َوالّسكتِ 
وصـًال ِخبُلـٍف عنـُه  َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ  تَ َسكَ  ِمْن أّمة، َقريٍَة إال) ٥، ٤(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

 :أِلفــاً َمحــَزُة َوقفــاً  ِفيِهَمــا أبــَدَل اهلَمــَزةَ  الُمْســَتْئِخرِين، َيْســَتْئِخُرون) ٢٤، ٥( يتــاناآل
 .)املستاخرين، يستاخرون(

ـــة اآل ـــَتهزِءُ  )١١(ي ـــَدَهلَا َوَحـــَذفـََها َمحـــَزُة  ونَيْس ـــَزَة َوأب ، يســـتهزِاُون( :وقفـــاً َســـّهَل اهلَم
 .)يستهُزون، يستهزُِوون

 .)سُّنةخلَ ( :أدَغَم الّتاَء يف السِِّني َمحَزةُ  َخَلْت ُسّنة) ١٣(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٤٢، ١٤(اآليتان   ).َعَليـْ

 .)ولقد جَّعلنا( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َوَلَقْد َجَعْلَنا) ١٦(ة ياآل
أْدَغَمَهــا َخلَــٌف بِــُدوِن  ُغنّــٍة وقــس  أن َيكــون، بُروجــاً َوزيـّّناَهــا) ٣١، ١٦(اآليتــان 

 .على ذلك أمثاهلا
  قفاً َمحَزةُ َسّهَل اهلَمَزَة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه وَ  َخَزآئُِنهُ ) ٢١(ية اآل
 .)الرِّيحَ ( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  الرِّيَاح) ٢٢(ية اآل
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  أَبى) ٣١(ية اآل

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  َوألغـوِيـَّنهْم أجَمِعـين، َلْم أُكن) ٣٩، ٣٣(اآليتان 
 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 



۱٤٦ 

 .)ـراطزصـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلٌف  ِصراط) ٤١(آلية ا
 .)وِعيون( :َكَسَر الَعَني َمحَزةُ  َوُعُيون) ٤٥(ية اآل

 
 بداية الثمن الثاني ...نَبْئ ِعَباِدي أّني) ٤٩(اآلية 

َوصـًال َولَـُه ؛َوقَـَف َعليهـا بِالنْقـِل َوالّسـْكِت َمحزةُ  األمـر، األلِيم) ٦٦، ٥٠(تان ياآل
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)إذ دَّخلوا( :أدَغَم الّذاَل يف الّداِل َمحَزةُ  إْذ َدَخُلواْ ) ٥٢(ية اآل
ـــُرك) ٥٣(يـــة اآل ـــَني َمضـــُموَمًة َمحـــَزةُ  نـَُبشِّ  :فـَـــَتَح النُّـــوَن َوأســـَكَن البَـــاَء َوَخّفـــَف الشِّ
 .)نـَْبُشُرك(

أْدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــُدوِن ُغنّــٍة وقــس  أَحــٌد َوامُضــوا، َوَمــن يَقــُنط) ٦٥، ٥٦(اآليتــان 
 .على ذلك أمثاهلا

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  َخطُبُكْم أيّها) ٥٧(اآلية 
 .َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ـــوُهْم أجَمِعـــين) ٥٩(يـــة اآل نُجـــوُهم(:محـــزةُ وَن َوَخّفـــَف اجلِـــيَم أْســـَكَن النُّـــ َلُمَنجُّ
ُ
) مل

 .قَل ِفيَها حلَِمَزَة َوقفاً ٍف َعنُه َوصًال َوَوقفاً َوال نَ ِخبُلخلٌف َوَسَكَت َعَلى املِيِم 
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  بيوتــاً َءاِمِنــين، لُــوٍط إنّــا) ٨٢، ٥٩(اآليتــان 
 .الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أْغَنى، "معاً "َجآَء ) ٨٤، ٦٧، ٦١(يات اآل

 :أبـــــَدَل اهلمـــــزَة واواً وقفـــــاً محـــــزةُ  ، للُمـــــْؤِمِنينتُـــــؤَمرون) ٨٨، ٧٧، ٦٥( اتاآليـــــ
 .)، للمومننيتومرون(

 .وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٨٨، ٧٤(اآليتان   ).َعَليـْ

َولَـــُه َوقفـــاً الّنقـــُل َوالّتحِقيـــُق َوالّســـكُت ؛َكَســـَر البَـــاَء َمحَزةُ  بـُُيوتـــاً َءاِمنِـــين) ٨٢(يـــة اآل
 .ِخلََلفٍ 

 .)ـُدزفاصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  فَاْصدَع) ٩٤(ية اآل



۱٤۷ 

 :قَــــــَف َعَليَهــــــا َمحــــــَزُة بَِتســــــِهيِل اهلَمــــــَزِة َوبِإســــــَقاِطَهاوَ  الُمْســــــتَـْهزِِءين) ٩٥(يــــــة اآل
 .)املستهزين، املستهزاِين(

 


 بداية الثمن الثالث ...أَتى أمُر اهللا َفال َتسَتعِجُلوه) ١(اآلية 
ـــات اآل ـــاَلى ، أتَـــى) ٢٩، ٢٨، ٢٦، ١٥، ١٤، ٩، ٣، ١(ي َع ، َشـــآء، "معـــاً "َوتـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َمثْـَوى، بـََلى، َوأتَاُهم، "وقفاً "فَأَتى ، َوألَقى، "وقفاً "تـََرى و ، َهَداُكملَ 

 .)تشركون( :محزةُ أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب  "معاً "ُيْشرُِكون ) ٣، ١(ية اآل
ــة  ــْن أمــرِه) ٢(اآلي ــِذروا، ِم وصــًال عنــُه  ِخبُلــفٍ  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  أْن أن
 .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛ووقفاً 

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس علـى  َشـَراٌب َوِمنـه، َمن َيَشآء) ١٠، ٢(اآليتان 
 .ذلك أمثاهلا

َولَـُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسْكِت َمحزةُ  اإلنَسان، َواألْرض) ٤، ٣(اآليتان 
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

الَفـــاِء َمـــَع  َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِإســـَقاِط اهلَمـــَزِة َونَقـــُل َحرََكتَهـــا إَ   ِدْفءٌ ) ٥(يـــة اآل
 .)ِدفْ ( :َوَلُه َرمساً إسَقاُط اهلَمَزِة َوُسُكوِن الَفاِء فـََقط؛اإلسَكاِن َوالرَّوِم ِقَياساً 

 .)تاكلون( :أبَدَل اهلمزَة ألفاً وقفاً محزةُ  تَأُكلون) ٥(اآلية 
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  َلَهداُكْم أجَمِعـين، أثَقاَلُكْم إلى) ٩، ٧(اآليتان 

 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
 .)رُءفل(:َحَذَف الَواَو بَعَد الرّاِء َمحَزةُ  َلَرُءوفٍ ) ٧(ية اآل
 .)ـدزقصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َمحَزةُ  َقْصد) ٩(ية اآل
ـــة اآل ـــآِئر) ٩(ي ـــِف َوَقصـــرِِه  َج ـــَع طُـــوِل األِل ـــَزَة َم وقـــس علـــى ذلـــك  محـــزةُ َســـّهَل اهلَم

  .أمثاهلا
 :بِالكسـرِ ) مسـخراتٌ (بِالَفتِح َو ) الّنجوم(َنَصَب  َوالنُجوُم ُمَسّخَراتٌ ) ١٢(اآلية 

 .ةُ محز ) مسخراتٍ (



۱٤۸ 

، بِــأمره(حلَِمــَزُة َوقفــاً ) َوجَهــانِ (َحّقــَق اهلَمــَزَة َوأبــَدَهلَا يَــاًء َمفُتوَحــًة  بِــأْمرِه) ١٢(اآليــة 
  .)بَِيمرِه

 .)تدعون( :أبَدَل الَياَء تَاَء ِخطَاب َمحَزةُ  َيْدُعون) ٢٠(ية اآل
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً ) ٢٠(اآلية 
 .)َشَيا(مَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء إسَقاُط اهل -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً   َعَلْيِهْم السَّْقف) ٢٦(اآلية   ).َعَليـْ
 .)يتوفاهم( :َتذِكٍري َوأَماَل األِلَف َمحَزةُ  أبَدَل تَاَء الّتأنِيِث يَاءَ  تـَتَـَوفَّاُهم) ٢٨( يةاآل
 .ِفيَها األوُجُه األربـََعِة حلَِمَزة سوءٍ ) ٢٨(ية اآل



  بداية الثمن الرابع ...َوِقيَل للِذيَن اتّقواْ ) ٣٠(اآلية 
نَيا ) ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٤١، ٣٠(يــات اآل ، َشـــآء، َوَحـــاقَ ، "معـــاً "الـــدُّ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  بـََلى، مهداهُ ، "وقفاً " هدى
َولَــــُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحزةُ  األنَهـــار، األِخـــرة) ٣١، ٣٠(اآليتـــان 

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
ُغنّـٍة أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن  َدآبٍّة َوالَمآلِئكة، َعدٍن َيدُخُلونها) ٤٩، ٣١(اآليتان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا
  َسّهَل اهلمزَة محزُة َوقفاً مَع طوِل األلِف َوَقصره َيَشآُءون) ٣١(اآلية 
 ).يتوفاهم: (أبَدَل تَاَء الّتأنِيِث يَاَء َتذِكٍري َوأَماَل األِلَف َمحَزةُ  تـَتَـَوفَّاُهم) ٣٢(اآلية 

 .)يأتيهم(:َء َتذِكريأبَدَل تَاَء الّتأنِيث يَا تَأتِيِهم) ٣٣(ية اآل
 .َوقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة َيسَتهزُِءون) ٣٤(اآلية 
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  َشيءٍ ) ٣٥(اآلية 
 أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكِتَها إَ  الَياِء َمَع إسَكاِن الياِء َوَروِمَها   -٢و١
َولَــُه َوصــًال  ؛يَــاًء َوأدَغــَم اليَــاَء األوَ  يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ  أبــَدَل اهلَمــَزةَ _ ٤و٣

  .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا



۱٤۹ 

ِخبُلـــٍف َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َســـكَ  شـــيٍء إَذا، َرُســـوًال أن) ٤٠، ٣٦(اآليتـــان 
 .َوالّتحِقيقُ  َة َوقفاً الّنقلُ َوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)نهملنبويَ (:َزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة يَاًء مفُتوحةً َوَقَف َعَليَها محَ  لَُنبَـوِّئـَنّـُهم) ٤١(ية اآل
 .)يوَحى( :أبَدَل النُّوَن يَاًء َوالَياَء بَعَد احلَاِء أِلفاً َوأَماَهلَا َمحَزةُ  نُوِحي) ٤٣(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " ِإلَْيِهمْ ) ٤٤، ٤٣(اآليتان   ).ِإلَيـْ
 .)ِبُُم األْرض( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  ِبِهُم األرض) ٤٥(ية اآل
 .)لرُءف(:َحَذَف الَواَو بَعَد اهلَمَزِة َمحَزةُ  َلَرُءوف) ٤٧(ية اآل

 ).أومل تروا( ةُ َمحْزَ  أَْبَدَل يَاَء الَغْيَبِة تَاَء ِخطَابٍ  َأَوَلْم يَروا) ٤٨(اآلية 
 .)يومرون( :َمحَزةُ وقفاً أبَدَل اهلَمَزَة َواواً  يُؤَمَرون) ٥٠(ية اآل



 بداية الثمن الخامس ...وقَاَل اهللا ال تَتِخُذوا) ٥١(اآلية 
أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقس  َوَلِكن يـَُؤً◌خرهم، إَلٌه َواِحد) ٦١، ٥١(اآليتان 

 .على ذلك أمثاهلا
ـــاألنَثى، َواألْرض) ٥٨، ٥٢(اآليتـــان  ـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحزةُ  ِب ـــُه ؛َوَق َوَل

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
ــُرون) ٥٣(يــة اآل  :َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإســَقاِط اهلَمــَزِة َونَقــُل َحرََكِتَهــا إَ  اجلِــيمِ  َتْجئَـ
 .)َجترون(

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  يُــؤِخرُهْم إلــى، َعــنُكْم إَذا) ٦١، ٥٤(اآليتــان 
 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ــان  ــٌف َســكَ  َلَقــْد أرَســلَنا، ُهــوٍن أم) ٦٣، ٥٩(اآليت ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَل
 . فاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوق ؛وصًال ووقفاً عنُه 
َوَقَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِالّنقـِل َواإلدَغـاِم َوَعلَـى ُكـل  ِمنُهَمـا اإلسـَكاِن  السَّوءِ ) ٦٠(ية اآل

 .َوالرَّومِ 
وقــس علــى ) يــَوخرهم( :وحــًة َوقفــاً َمحــَزةُ َواواً َمفتُ  أبــَدَل اهلَمــَزةَ  يـُــَؤِخرُهم) ٦١(يــة اآل

 .أمثاهلاذلك 



۱٥۰ 

 ،الُحْســـــــَنىبـــــــاألنثى، ) ٧٠، ٦٨ ،٦٤ ،٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨(يـــــــات اآل
أَماَهلُّن  يـَتَـَوفّاُكم، َوأوَحى، َجآءَ ، "وقفاً "ُمّسّمى ، "وقفاً "َوُهدًى ، يـَتَـَواَرى األعلى، 

 .َمحَزةُ 
 .وقس على ذلك) بـُُيوتاً ( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بُِيوتاً ) ٦٨(األية 
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً  )٧٠(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 ) َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢

 .وقس على ذلك أمثاهلا
 :مِة ِخبَمسِة أوَجهٍ َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمَزِة املضُمو  َسَوآءٌ ) ٧١(اآلية 
 .أبَدَل اهلمَزَة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطُّولِ  -٣و٢و١
  .َسّهَل اهلمَزَة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤



 بداية الثمن السادس ...َضَرَب اهللا َمثًال َعبداً ) ٧٥(اآلية 
َزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك َســَكَت َعَليَهــا َمحــ َشــيءٍ ) ٧٥(اآليــة 
 .أمثاهلا

ــان  ــّراً َوَجهــراً ) ٧٦، ٧٥(اآليت ــأُمر، ِس أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  َومــن َي
  .على ذلك أمثاهلا

ــ، بَــْل أكثــُرُهم) ٧٩، ٧٥(اآليتــان  ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  َروْا إلــىتـَ
 . َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوُبْشَرى، "وقفاً "َوُهًدى ، َموالهُ ) ٨٩، ٧٦(يتان اآل

 .أَشم الصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراط) ٧٦(اآلية 
َوَلُه ؛َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  َواألبَصـــار، َواألرض) ٧٨، ٧٧(اآليـــة 

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
َولَـــــُه ابِتـــــَداًء ِبَـــــا  ؛)ِإمَِّهـــــاِتُكم( َكَســـــَر اهلَمـــــَزَة َواملـِــــيَم َوصـــــالً  أُمََّهـــــاِتُكم) ٧٨(يـــــة اآل

 .َكَحفصٍ 



۱٥۱ 

وُصـوِل وَ  َواَألفِئَدة )٧٨(ية اآل
َ
بِاإلسـَقاِط َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت يف امل

 .يف اهلَمَزِة بَعَد الَفاءِ 
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ٧٨(اآلية 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
 .)تـََرواْ ( :ةُ أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحزَ  َرواْ أَلْم يَـ ) ٧٩(ية اآل

 –يومنــون ( :أبــَدَل اهلمــزَة ِفيهمــا وقفــاً محــزةُ  بَأســُكم، يُؤِمنُــون) ٨١، ٧٩(اآليتــان 
 .)باسكم

 ) بِيوتاً ، بِيوتكم( :َكَسَر الَباَء ِفيِهَما َمحَزةُ  بـُُيوتاً ، بـُُيوِتُكم) ٨٠(ية اآل
ُة َوَلُه َوقفاً إَماَلُة اهلَمـَزِة أَماَل الرّاَء َوصًال َمحزَ  "معاً "رَأى الذين ) ٨٦، ٨٥(يتان اآل

 .َوالرّاءِ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ِإلَْيِهمْ ) ٨٦(اآلية   ).ِإلَيـْ

 .َسّهَل اهلَمَزَة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َمحَزةُ  ُشرََكآَءُهم) ٨٦(ية اآل
ُهمْ عَ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٨٩(اآلية   ).َليـْ

 :َوَقَف َعليَها َمحَزُة بَِثالثََة َعَشَر َوجهاً  َهـٰؤآلء) ٨٩(ية اآل
  .َحتِقيُق اهلمَزة األوَ  َوإبَداُل اهلَمَزِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
  .رِ َتسِهيُل اهلَمَزة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصحتقيق اهلمزة األو  و  -٥و٤
نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــَزة الثّانيـــة َمـــَع الَقصـــِر  -٨و٧و٦

ُ
َتســـِهيُل اهلَمـــَزَة األو  َمـــَع طُـــوِل امل

 .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
  .َتسِهيُل اهلمَزة الثّانِية َمَع طُوهلَِِما فـََقط -٩
نَفِصــــِل َوإبــــَدال اهلمــــَزِة الثّ _ ١٢و١١و١٠

ُ
ــــَع َتســــِهيُل اهلَمــــَزة األو  َمــــَع َقصــــِر امل ــــة َم انِي

  .الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 
  .َتسِهيُل اهلَمَزة األوَ  َمَع َقصرِِمهَا فـََقط -١٣



 بداية الثمن السابع ...إّن اهللا يَأُمر بِالَعدل) ٩٠(اآلية 



۱٥۲ 

، َشـآء، أْربَـى، َويَنَهـى ، الُقْرَبى  ) ١٠٧، ١٠٢، ٩٧، ٩٣، ٩٢، ٩٠(يات اآل
نَيا، َوُبْشَرى ،"وقفاً "وُهدًى  ،أُنَثى  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الدُّ

َوَلُه ؛َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِالّنقـِل َوالّسـكتِ  األْيَمان، َواإلحَسان) ٩١، ٩٠(اآليتان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)وقد جَّعلتم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َوَقْد َجَعْلُتم) ٩١(ية اآل
وصـًال ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ِمـْن أّمـة، قـُّوٍة أنَكاثـاً ) ٩٢(اآلية 
 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

ــان  ــنُكْم أن) ٩٣، ٩٢(اآليت ــة، بَي ــْم أّم ــٍف َعنــه َلَجَعلُك ــٌف ِخبُل  َســَكَت َعَليَهــا َخَل
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفاً 

أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس علـــى  َوَلكـــن ُيِضـــل، أّمـــًة َواِحـــَدة) ٩٣(اآليـــة 
  .ذلك أمثاهلا

  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوجهٍ  َيَشآءُ ) ٩٣(اآلية 
 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
 .َتسِهيُل اهلَمَزِة َمَع َروِمَها َوَعَليِه الطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
 .)وليجزين( :أبَدَل النُّوَن يَاًء َمحَزةُ  َولََنْجزَِينّ ) ٩٦(ية اآل

 .)مومن( :أبَدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ُمؤِمن) ٩٧(اآلية 
 .)يَلَحدون( :فـََتَح الَياَء َواحلَاَء َمحَزةُ  يـُْلِحُدون) ١٠٣(ية اآل
 .)يهديُهم( :َضّم اهلَاَء َوصًال َمحَزةُ  َيهِديِهم) ١٠٤(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  فَعَلْيِهمْ ) ١٠٦(اآلية   ).فَعَليـْ
 :َة َوَسّهَلَها َوقفاً َمحَزةُ َحّقَق اهلَمزَ  َوأبَصارِِهم) ١٠٨(ية اآل
 .)واَبصارهم، وأبصارهم(



 بداية الثمن الثامن ...َيوَم تَأِتي ُكّل نَفسٍ ) ١١١( اآلية
، َوَهـــــداه، اجَتبَـــــاه، َجـــــآَءُهم، َوتـُـــــَوّفى) ١٢٢، ١٢١، ١١٣، ١١١(اآليـــــات 

 .أَماهلُّن محزةُ  الدنَيا



۱٥۳ 

َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  َعَذاٌب ألِيم، َكاَنْت َءاِمَنة) ١١٧، ١١٢(اآليتان 
 .َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 :وقـــــَف عليهـــــا محـــــزُة بِتســـــِهيِل اهلمـــــزِة بـــــني اهلمـــــزِة َواليـــــاءِ  ُمطَمِئَنـــــة) ١١٢(اآليـــــة 
 .)مطمـِنة(

 .)ولقد جَّاءهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َوَلَقْد َجآَءُهم) ١١٣(ية اآل
 .ا خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدغمه طَّيباً َواشُكرواْ ) ١١٤(اآلية 
 َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُلٍف َعنه َوصًال َوَوقفاً  ُكنُتْم إيّاه) ١١٤(اآلية 
  .)وَاصَلحوا، وأصلحواْ ( :َحّقَق اهلَمَزَة َوَسّهَلَها َوقفاً َمحَزةُ  َوأصَلُحوا) ١١٩(اآلية 
 :حقيـــق اهلمــــزِة َوإبـــداهلا يَــــاًء مفُتوحــــةً وقــــَف عليهـــا محــــزُة بت ألنُعِمــــه) ١٢١(اآليـــة 

 .)لَينعمه –ألنعمه (
 .أَشّم الَصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراط) ١٢١(اآلية 
ـــة  ـــَرة) ١٢٢(اآلي ـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  األِخ َوَلُه َوصـــًال الّســـكُت ؛َوَق

 .ِخبُلٍف َعن َخالد
ُهمْ (ُة وصًال وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَ  َعَلْيِهمْ ) ١٢٧(اآلية   ).َعَليـْ





بدايـة الجـزء الخـامس عشـر والـثمن   ...ُسبَحاَن الِذي أسَرى ِبَعبِده) ١(اآلية 
 .األول

موسـى،  ،أسَرى )١٩، ١٨، ١٥، ١٧، ١٤، ١٣، ٨، ٧، ٥، ٢، ١(يات اآل
، ُأخــــَرى، ْهَتــــَدىٱ، "معــــاً " وََكَفــــى، يَلَقــــاه، َ َعَســــى، َجــــآءَ ، أوالُهمــــا ،"وقفــــاً "ُهــــدًى 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوَسَعى ، َيْصالَها

َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َولَــُه َوصــًال الّســكُت ِخبُلــٍف  األْقَصــا) ١(يــة اآل
 .َعن َخّالٍد َوأَماَهلَا َوقفاً 

ــان  ــا) ٣، ١(اآليت ــْن َءايَاتِن ــه، ِم ُــوٍح إّن ِخبُلــٍف عنــُه  ُصــوِل َخَلــفٌ َت َعلــى املفَســكَ  ن
 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 



۱٥٤ 

ــان  ــَرة، األرض) ٧، ٤(اآليت َوَلُه َوصــًال ؛َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِالّنقــِل َوالّســكتِ  األِخ
 .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 ) أسامت، باس( :أِلفاً َوقفاً أبَدَهلَُما َمحَزُة  أَسأُتم، أسبَ ) ٧، ٥(يتان اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٦(اآلية   ).َعَليـْ

َوقَــــــــَف َعَليَهــــــــا َمحــــــــَزُة بَِتحِقيــــــــِق اهلَمــــــــَزِة َوبِإبــــــــَداِهلَا يَــــــــاًء  ِألنُفِســــــــُكم) ٧(يــــــــة اآل
 .)لَِينفسكم، ألنفسكم(:َمفُتوحةً 

 .)وءَ ليسُ ( :اهلَمَزَة َمحَزةُ  َحَذَف الَواَو َوفـََتحَ  ئواْ ولَِيُسـ) ٧(ة ياآل
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس  أن يَـــرَحَمكم، َمـــّرٍة َولُِيَتبـــُروا) ٨، ٧(اآليتـــان 

   .على ذلك أمثاهلا
ــٌف ِخبُلــٍف  رَبُّكــْم أن، أحَســنُتْم أحَســنُتم) ٨، ٧(اآليتــان  َعنــه َســَكَت َعَليَهــا َخَل

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفاً 
 .)ويـَْبُشر( :فـََتَح الَياَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَِّني ُخمَّفَفًة َمحَزةُ  َويـَُبشِّر) ٩(ية اآل

  .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ١٢(اآلية 
 .)مومن( :محزُة وقفاً أبدَل اهلمزَة واواً  ُمؤِمن) ١٩(اآلية 

 
 بداية الثمن الثاني ...َوَقَضى رَبَُّك أال) ٢٣(اآلية 

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ِلمـن َيَشـآء، عظاماً ورفاتاً ) ٤٩، ٣٠(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

، الُقربَـــــى، ِكالُهَمـــــا،  َوَقَضـــــى) ٤٧، ٤٣، ٤٠، ٣٩، ٣٢، ٢٦، ٢٣(يـــــات اآل
تَـَلَقى، َحىأوْ ، الزَِّنى    .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َنْجَوى، َوتـََعاَلى، أفَأْصَفاُكم، فـَ

ُلَغنَّ ) ٢٣(ية اآل  ).يبلغانِ ( :زَاَد أِلفاً بَعَد الَغِني وََكَسَر النُّوَن َمحَزةَ  يـَبـْ
  .)ُأفِّ ( :َحَذَف الّتنوِين َمحَزةُ  ُأفٍّ ) ٢٣(ية اآل

ـــين) ٣٧، ٢٥(اآليتـــان  َوَلُه ؛َوَقـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  األرض، ِلألّواِب
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا



۱٥٥ 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  إلَـٰهاً َءاِخـر، َمغُلوَلًة إَلى) ٣٩، ٢٩(آليتان ا
 . لى ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس ع ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)فقد جَّعلنا( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  فـََقْد َجَعَلَنا) ٣٣(ية اآل
 .)ُتسرف( :محزةُ أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب  ُيْسِرف) ٣٣(ية اآل
ــ "معــاً "َمْســُئوًال ) ٣٦، ٣٤(يتــان اآل ِني َوقفــاً أْســَقَط اهلَمــَزَة َونـََقــَل َحرََكتَـَهــا إَ  السِّ
  .)مُسوالً ( :َمحَزةُ 

 .)تاويالً (:أبدَل اهلمزَة ألفاً محزُة َوقفاً  تَأِويالً ) ٣٥(اآليتان 
 .)ليْذُكروا( :َخّفَف الّذاَل َساِكنًة َوَضّم الَكاَف ُخمَّفَفًة َمحَزةُ  لَِيذّّكُرواْ ) ٤١(ية اآل
 ) ولقد ّصرفنا( :َمحَزةُ ِد أدَغَم الّداَل يف الّصا َوَلَقْد َصَرفْـَنا) ٤١(ية اآل

َســَكَت َعَليَهــا َخلَــٌف ِخبُلــٍف َعنــه  قـُلُــوبُهْم أِكنّــة، ُهْم إالَيزِيــدُ ) ٤٦، ٤١(اآليتــان 
 .َوصًال َوَوقفاً 

 .)َتقولون( :أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحَزةُ " معاً "يـَُقوُلون) ٤٣، ٤٢( يتاناآل
 .يَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعلَ  َشيءٍ ) ٤٤(اآلية 

 
 بداية الثمن الثالث ...ُقْل ُكونُوا ِحَجارةً ) ٥٠(اآلية 

ِخبُلٍف عنـُه َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  َقريٍَة إال، ِحَجارًَة أو) ٥٨، ٥٠(اآليتان 
 . هلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثا ؛وصًال ووقفاً 

أَمــاَهلُّن  ُأخــَرى ، َنّجــاُكم، وََكَفــى، َعَســى، َمَتــى) ٦٩، ٦٧، ٦٥، ٥١(يــات اآل
 .َمحَزةُ 

أدغمها خلٌف بدوِن غنـٍة وقـس  ، بعٍض وءاتيناهمَمن يُِعيدنَا) ٥٥، ٥١( اآليتان
 .على ذلك أمثاهلا

ِخبُلــــٍف َعنــــه  َســــَكَت َعَليَهــــا َخَلــــفٌ  لَِبثــــُتْم إال، َفطَــــرُكْم أّول) ٥٢، ٥١(اآليتــــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفاً 

َســـّهَل محـــزُة اهلمـــزَة بـــَني اهلمـــَزِة والـــواو َوِفيهـــا َحـــذُف اهلمـــزِة  رُُءوســـهم) ٥١(اآليـــة 
 .)ُروسهم –رُ  وسهم ( :ِحلذِفَها َرمساً 



۱٥٦ 

 .)لبتُّم( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحَزةُ  لَِبْثُتم) ٥٢(ية اآل
َوَلُه ؛ّســكتِ َعَليَهــا َمحــَزُة بِالّنقــِل َواآ َوَقــفَ  َواألرض، ِلإلنَســان) ٥٥، ٥٣(اآليتــان 

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 ).ربـُِّهُم الَوِسيَلة: (َضمَّ اهلَاء وصًال َمحَزةُ  ربِِّهُم الَوِسيَلةُ ) ٥٧(اآلية 

 ).عليُهم: (ّم اهلَاَء َمحَزةُ ضَ " كله" َعَليِهم) ٦٥، ٦٤، ٥٤(اآليات 
 .)زُبُوراً ( :َضّم الزّاَي َمحَزةُ  زَبُوراً ) ٥٥(األية 

، ألدم( :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بَِتحِقيـِق األلِـِف َوبِإبـَداِهلَا يَـاًء َمفُتوحـةً  ألَدم) ٦١(ية اآل
 .)لَِيادم

 .)اذهب فَّمن( :دٍ أدَغَم الَباَء يف الَفاِء َخالّ  ْذَهْب َفَمنٱ) ٦٣(ية اآل
 .)ورْجلك( :أْسَكَن اجلِيَم َمحَزةُ  َورَِجِلك) ٦٤(ية اآل

 
 بداية الثمن الرابع ...َوَلَقْد َكّرمَنا بَِني َءاَدم) ٧٠(اآلية 
 .وقَف عليها محزُة بِتحقيِق اهلمزِة وتسهيلَها بِإَماِمِهم) ٧١(اآلية 

ِخبُلـٍف َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف  َسـَكتَ  رسـلناقَـْد أ، َفَمـْن أوتِـيَ ) ٧٧، ٧١(اآليتان 
 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

، ولــه وقــَف عليهــا محــزُة بِتســِهيِل اهلمــزِة مــا بــني اهلمــزِة والــواوِ  يَقــَرُءون) ٧١(اآليــة 
 ).يْقَرون( )ونيقر ُ ( :احلذف

، "معــــــاً "أْعَمــــــى ) ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٨٩، ٨٤ ،٨١، ٧٩، ٧٢(يــــــات اآل
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  ، فَأَبى، تـَْرَقى، الُهَدى، َجآَءُهم، َكَفى، َمأَواُهمأْهَدى، َجآءَ ، َعَسى

َوَلُه ؛َوَقــــَف َعَليَهــــا َمحــــَزُة بِالّنقــــِل َوالّســــكتِ  األرض، األِخــــَرة) ٧٦، ٧٢(اآليتــــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ٧٤(اآلية 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

ـــْيِهْم، َعَلـــيِهمْ ) ٩٥، ٧٤(اآليتـــان  ضـــم اهلـــاء فيهمـــا َمحـــَزُة وصـــًال وَوقفـــاً " معـــاً " ِإَل
ُهْم، َعَليُهمإِ (  ).لَيـْ



۱٥۷ 

أسـَقَط اهلَمــَزَة  "كلــه"الُقـْرَءان وقـرءان ، قــرءان، )٨٩، ٨٨، ٨٢، ٧٨(يـات اآل
   .)الُقرَانوقـَُران، قـُرَان، ( :َونَقَل َحرََكتَـَها إَ  الرّاِء َوقفاً َمحَزةُ 

أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  ِصـــدٍق َوأخرِجِنـــي، أن يَبَعثـــك) ٨٠، ٧٩(اآليتـــان 
  .لى ذلك أمثاهلاوقس ع
 .)للمومنني( :أبَدَل اهلمزَة واوا محزُة وقفاً  ِللُمؤِمِنين) ٨٢(اآلية 

 .َوأَماَل اهلَمَزَة فـََقط َخّالدٍ  ؛أَماَل الّنوَن َواهلَمَزَة َمعاً َخَلفٌ  َونـََئا) ٨٣(ية اآل
 .)َيوساً ( :َحذَف اهلمزَة وقفاً محزةُ  وساً يـَئُ ) ٨٣(اآلية 

 .) ولقد صَّرفنا( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحَزةُ  َلَقْد َصّرفناوَ ) ٨٩(ية اآل
 .)كْسفاً ( :أْسَكَن السَِّني َمحَزةُ  ِكَسفاً ) ٩٢(ية اآل
 .)نقراُه( :َسّهَل اهلَمَزَة َوقفاً َمحَزةُ  نـَْقَرُؤه) ٩٣(ية اآل
  .)خبت زِّدناهم( :أدَغَم الّتاَء يف الزّاي َمحَزةُ  َخَبْت ِزْدنَاُهم) ٩٧(ية اآل

بئاياتنـا ( :وقَف عليهـا محـزُة بِتحِقيـِق اهلمـزِة َوإبـداهلا يَـاًء مفُتوحـةً بَِئاياتِنا) ٩٨(اآلية 
 .)بَياياتنا –

 
 بداية الثمن الخامس ...أَوَلْم يـََروْا أنّا اهللا) ٩٩(اآلية 

َوَلُه ؛الّنقـِل َوالّسـكتِ َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِ  اإلنَفـاق، َواألرض) ١٠٠، ٩٩(اآليتان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنـٍة وقـس  ُمّبشراً َوَنِذيراً ، أن َيخُلق) ١٠٥، ٩٩(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

ِخبُلٍف ٌف َت َعلى املفُصوِل َخلَ َسكَ  َوَلَقْد َءاتَيَنا، َلْو أنُتم) ١٠١، ١٠٠(اآليتان 
 . وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
، يَــا ُموَســى، ُموَســى، " وقفــاً "فــأبى) ١١٠، ١٠٧، ١٠٤، ١٠١، ٩٩(يــات اآل

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الُحسَنى، يُتَلى، َجآء، َجآَءُهم
 .َة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهَسّهَل َمحَزُة اهلَمزَ  َبَصآِئر) ١٠٢(ية اآل
 .)تومنوا( :َوقفاً َمحَزةُ  أبَدَل اهلَمَزَة َواواً  ُتؤِمُنواْ ) ١٠٧(ية اآل



۱٥۸ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٠٧( اآلية  ).َعَليـْ
 


بَـِني الَكِلَمتَـِني َوَيُكـوُن لَـُه اإلخَفـاِء ملَْ َيسُكت َمحـَزُة َمـا  قـَيِّماً  سِعَوَجا) ١(ية اآل
 .ِعنَد الَوصلِ 

 .)ويـَْبُشر( :فـََتَح الَياَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَِّني ُخمَّفَفًة َمحَزةُ  َويـَُبشِّر) ٢(ية اآل
 فْـتَــَرى ٱ، "وقفـاً "ُهـًدى ، أْحَصـى، "وقفاً "َأَوى  )١٥، ١٣، ١٢، ١٠(يات اآل

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
 :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإبــَداِل اهلَمــَزِة يَــاًء َســاِكَنةً  "معــاً "َوَهيِّــئ  )١٦، ١٠(يتــان اآل
  .)وهيِّيْ (

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٥( اآلية  ).َعَليـْ
 .)فاوواْ ( :مَزَة أِلفاً َمحَزُة َوقفاً أبَدَل اهل فَأُوواْ ) ١٦(ية اآل

 
 بداية الثمن السادس ...َوتـََرى الّشمَس إَذا طََلعت) ١٧(ية اآل
نَيا، َعَسى، أزَْكى، "وقفاً "َوتـََرى )٢٩، ٢٨، ٢٤، ١٩، ١٧(يات اآل ، َهـَواه، الـدُّ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً " َشآءَ 
 ِخبُلـٍف عنـهُ َعلى املفُصوِل َخَلٌف  َسَكتَ  َيوماً أو، ِمْن َءايات) ١٩، ١٧(اآليتان 

 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى  َحــقٌّ َوأن، َمــن َيهــدِ ) ٢١، ١٧(اآليتــان 

  .ذلك أمثاهلا
َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف  رَّبُكـْم أعلَـم، َوَتحسبُهْم أيـَْقاظـاً ) ١٩، ١٨(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ه َوصًال َوَوقفاً َعن
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " كله" َعَلْيِهمْ ) ٢١، ١٨(اآليات   ).َعَليـْ

َســـّهَل اهلَمـــَزَة َمـــَع طُـــوِل األلِـــِف َوَقصـــرِِه َمحـــَزُة َوقـــس علـــى ذلـــك  َقآئِـــل) ١٩(يـــة اآل
 .أمثاهلا



۱٥۹ 

 ).لبتُّم(لثَّاَء يف التَّاِء َمحَزُة أَْدَغَم ا" معاً " لَِبْثُتم) ١٩(اآلية 
 .)ِبَوْرقكم( :أْسَكَن الرّاَء ُمَفّخَمًة َمحَزةُ  ِبَورِِقُكم) ١٩(ية اآل
 .)ماْئِة سنني( :َحَذَف الّتنوِيَن َمحَزةُ  ِمْاَئٍة ِسِنينَ ) ٢٥(ية اآل

ـــار، َواألرض )٣١، ٢٦( اآليتـــان ـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِالّنقـــِل وَ  األنَه َوَلُه ؛الّســـكتِ َوَق
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

 وقَف عليها محزُة بَِتحِقيِق اهلمزِة َوتسِهيلها َوأسِمع) ٢٦(اآلية 
 .)حتتُهمُ ( :َضّم اهلَاَء َواملِيَم َوصًال َمحَزةُ  َتحِتِهُم األنَهار) ٣١(ية اآل
 :وقَف عليها محزُة بِأربَعة أوجهٍ  األَرآِئك) ٣١(آلية ا
 .َوَتسِهيِل الثانِية مَع املدِّ والَقصرمع حذفها األوَ   نقل حركة اهلمزة -٢و١
 . الثانية وعليه املد والَقصر تسهيلاهلمزِة األو  مَع  السكت يف -٤و٣

 
 الثمن السابعبداية   ...َواِضِرْب َلُهم ّمثالً ) ٣٢(اآلية 

ـــان اآل ـــاب) ٤٥، ٣٢(يت ـــْن أعَن ـــا،  ِم ـــآٍء أنَزلَن ـــٌف َســـكَ  هَكَم َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل
 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  أن يُــؤتينِ ، بَِنخــٍل َوَجعلَنــا) ٤٠، ٣٢(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :ُة بِـَوجَهنيِ َوقَـَف َعَليَهـا َمحـزَ  َشـيئاً ) ٣٣(ية اآل
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
 .)بُثُمره، ُمثُر( :َضّم الثّاَء َواملِيَم ِفيِهَما َمحَزةُ  بَِثَمرِهِ ، َثَمر) ٤٢، ٣٤(يتان اآل
 .وِل األِلِف َوَقصرِِه َمحَزةُ َسّهَل اهلَمَزَة َوقفاً َمَع طُ  َقآِئَمة) ٣٦(ية اآل
نَيا ، فـََعَســى، َشــآء، َســّواكَ ) ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٠، ٣٩، ٣٧(يــات اآل الــدُّ
   أَماَهلُّن َمحَزةُ  أْحَصاَها، وقفاً "فـَتَـَرى، "وقفاً "َوتـََرى، "معاً "

 .)إذ دَّخلت( :أدَغَم الّذاَل يف الّداِل َمحَزةُ  إْذ َدَخَلت) ٣٩(ية اآل
ــنُهْم أحــداً ) ٤٨، ٤٧(اآليتــان  ــاُكْم َأوَّلِم علــى املفصــول يف مــيم َســَكَت  ، خلْقَن
  .وقس على ذلك أمثاهلا َخَلٌف ِخبُلٍف َعنه َوصًال َوَوقفاً  اجلمع



۱٦۰ 

 .)ومل يكن( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  َوَلْم َتُكن) ٤٣(ية اآل
 .)الوِالية(:َكَسَر الَواَو َمحَزةُ  الَواليَة) ٤٤(ية اآل

َوَلُه َوصـــًال ؛َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــَزُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  "معـــاً "األرض ) ٤٧، ٤٥(اآليـــة 
 .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

 .)الرِّيح( :أسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  الرِّيَاح )٤٥(ية اآل
   .الدَسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن خَ  َشيءٍ ) ٤٥(ية اآل
لقــد ( :أدَغــَم الــّداَل يف اجلِــيِم َوأبــَدَل اهلَمــَزَة َوقفــاً َمحــَزةُ  َلَقــْد ِجْئُتُمونَــا )٤٨(يــة اآل

 .)جيتمونا، جِّئتمونا
 

 .بداية الثمن الثامن ...َمآ أْشَهدتـُُّهْم َخلَق الّسَماوات) ٥١(اآلية 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها اإلنَسان، َواألرض) ٥٤، ٥١(اآليتان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)ويوم نقول( :أبَدَل الَياَء نُوناً َمحَزةُ  َوَيوَم يـَُقول) ٥٢(ية اآل
  .ِة َواألِلفَ َوَلُه َوقفاً إَماَلُة الرّاِء َواهلَمزَ ؛أَماَل الرّاَء فـََقط َوصًال َمحَزةُ  َورََءا) ٥٣(ية اآل

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٥٤(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 كُت ِخبُلٍف َعن َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال السّ 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 

 ) الُقرَان( :أْسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  الرّاءِ  الُقْرَءان) ٥٤(ية اآل
 ) ولقد صَّرفنا( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحَزةُ  َوَلَقْد َصّرفَنا) ٥٤(ية اآل
ـــــــات اآل ـــــــآَءُهم) ٦٩، ٦٦، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٥(ي ـــــــَدى، َج ، "معـــــــاً "الُه

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َشآء، "معاً "ِلَفتَـٰهُ ، "معاً "ُموَسى ، الُقَرى
إدَغـاَم النّـوِن يف الـَواِو َواليَـاِء خلَلَـٍف بِـال  َصاِبراً َوال، أن يُؤِمُنوا) ٦٩، ٥٥(اآليتان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا ُغّنة



۱٦۱ 

َسَكَت َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمـع  وِبِهْم أِكّنةقـُلُ ، رَبّهْم إال) ٥٧، ٥٥(اآليتان 
 . َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

أْســـَكَن الـــزّاَي َوَمهَـــَز الـــَواَو َمحـــَزُة َوصـــًال َولَـــُه َوقفـــاً إســـَكاُن الـــزّاي  ُهـــُزواً ) ٥٦(يـــة اآل
 .)ُهزَا، ُهْزوا(َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الزّاي َوجٌه ثَانٍ  َوإبَداُل اهلَمَزِة َواواً ٌمثّ إسَقاُط اهلَمَزةِ 

وصـًال ِخبُلـٍف عنـُه  َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  أِكنّـًة أن، َوَمْن أظَلم) ٥٧(اآلية 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

ــالً ) ٥٨(يــة اآل ــُه إبــَداُل وقفــاً َونـََقــَل َكســَرتـََها إَ  الــَواِو َمحــَزُة  أســَقَط اهلَمــَزةَ  َمَ◌ْوِئ َوَل
 .)موِّال –َموِال ( :اهلَمَزِة َواواً َوإدَغاُم األوِل يف الثّاِين 

 .)ِكهمهلَ ِلمُ ( :َضّم املِيَم َوفـََتَح الالَم َمحَزةُ  ِكِهمِلَمهلِ ) ٥٩(ية اآل
 وِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً َمحَزُة َسّهَل اهلَمَزَة َمَع طُ  َغَدآَءنَا ) ٦٢(ية اآل
 .)أنسـِٰنيهِ ( :َكَسَر اهلَاَء َمحَزُة َوصالً  أنَسـِٰنيهُ ) ٦٣(ية اآل
ـــَي َصـــْبراً ) ٧٥، ٧٢، ٦٧(يـــات اآل ـــاَء يف َمَواِضـــِعَها الّثالثَـــَة َمحـــَزةُ  َمِع  :أْســـَكَن الَي
 .)معْي َصرباً (

َضـُمومَة يَـاًء َمفُتوحـًة َوفـَـَتَح الـرّاَء َوَرفَـَع الم أبـَدَل التّـ لِتُـْغـِرَق أْهَلَهـا )٧١(يـة اآل
اَء امل

  .)لَيغَرَق أهُلَها( :َمحَزةُ ) أهَلها(
أدَغـَم الـّداَل يف اجلِـيِم ِفيِهَمـا َمحـَزُة َولَـُه إبـَداُل  "معاً "َلَقْد ِجْئتَ  )٧٤، ٧١(يتان اآل

 .)جيت، لقد جِّئت( :اهلَمَزِة يَاًء َوقفاً 
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ئاً َشي) ٧١(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢

 
 .بداية الجزء السادس عشر والثمن األول ...قَاَل أَلْم أُقل ّلك) ٧٥(اآلية 

 .َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً َكَت َعليها سَ  أَلْم أُقل) ٧٥(ية اآل



۱٦۲ 

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٧٦(ية اآل
يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن  ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 

إدَغـــاَم الّنـــوِن يف الـــَواِو َوالَيـــاِء  طُغَيانـــاً وَُكفـــراً ، أن ُيَضـــّيفوهما) ٨٠، ٧٧(اآليتـــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا خلََلٍف ِبال ُغّنة

 وقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وَتسِهيلها أقَاَمهفَ ) ٧٧(اآلية 
 .)لّتَخذتَّ ( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  لَتََّخْذتَ ) ٧٧(ية اآل

ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  َعــْن أمــِري، أْن أِعيَبهــا) ٨٢، ٧٩(اآليتــان 
 .حِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالتّ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .)مومنني( :أبدَل اهلمزَة واواً محزُة وقفاً  ُمؤِمِنين) ٨٠(اآلية 
َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا "معــــاً "األرض ) ٩٤، ٨٤(اآليتــــان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
 .)َحاِمَية( :محزةُ  مفُتوحةً َوأبَدَل اهلَمَزَة يَاًء  زَاَد أِلفاً بَعَد احلَاءِ  َحِمَئة) ٨٦(ية اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآء، َساَوى، الُحْسَنى) ٩٨، ٩٦، ٨٨(يات اآل
 .)السُّدَّين( :َضّم السَِّني َمحَزةُ  السَّدَّين) ٩٣(ية اآل
 .)يُفِقُهون( :َضّم الَياَء وََكَسَر الَقاَف َمحَزةُ  يَفَقُهون) ٩٣(ية اآل
 .)ياجوج وماجوج( :أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً ِفيِهَما َمحَزةُ  يَأُجوَج َوَمأُجوج) ٩٤(ية اآل
 .)َخرَاجاً ( :فـََتَح الرّاَء َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها َمحَزةُ  َخْرجاً ) ٩٤(ية اآل
 ).قَاَل أُْتوِين ( أْسكَن اهلَمَزَة َوَحَذَف األِلَف َوصالً  قَاَل َءاُتوِني) ٩٦(ية اآل

 .)اْسطَّاعوا( :َشدَد الطاَء محزةُ  ٱْسطَاعوا) ٩٧(اآلية 
  :َوَقَف َعليَها بَِثالثَِة أوُجٍه محزةُ  دَّكآءَ ) ٩٨(اآلية 

 .إبَداُل اهلمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسُِّط َوالطُّولِ 
 

 بداية الثمن الثاني ...َوَتركَنا بَعَضُهم َيومِئذٍ ) ٩٩(اآلية 



۱٦۳ 

إدَغـاَم النّـوِن يف الـَواِو َواليَـاِء خلَلَـٍف  إَلٌه َواِحد، َيوَمئٍذ َيُموج) ١١٠، ٩٩(يتان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة

ـــــنُهم) ١٠٥، ١٠١(اآليتـــــان  َت َعلـــــى َســـــكَ  َفَحِبَطـــــْت أعَمـــــالُهم، َكانـــــْت أعُي
الّنقُل َوالّتحِقيـُق وقـس علـى ذلـك  َوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  املفُصوِل َخَلفٌ 

  .أمثاهلا
  :َوَقَف َعليَها بَِثالثَِة أوُجٍه محزةُ  أولَِيآءَ ) ١٠٢(اآلية 

 .إبَداُل اهلمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسُِّط َوالطُّولِ 
 َولَــــُه َوصــــالً  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا بِاألخَســــرِين) ١٠٣(اآليــــة 

 .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالدٍ 
نَيا) ١١٠، ١٠٤(يتان اآل  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يُوَحى، الدُّ
 َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َوِلَقآئِه) ١٠٥(ية اآل

إســَكاُن الــزّاي  أْســَكَن الــزّاَي َوَمهَــَز الــَواَو َمحــَزُة َوصــًال َولَــُه َوقفــاً  ُهــُزواً ) ١٠٦(اآليــة 
 ).ُهزَا، ُهْزوا(َوإبَداُل اهلَمَزِة َواواً ٌمثّ إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الزّاي َوجٌه ثَانٍ 

 .)أن يَنفد( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  أن تَنَفدَ ) ١١٠(ية اآل
َخلـٌف ِخبُلـٍف عْنـُه  َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع إَلُهُكـْم إلَـه) ١١٠(اآلية 

  .َوصًال َوَوقفاً 
 


َوَلُه إدَغاُم الّداِل يف ِهَجاِء َصاد َمَع ؛أَماَل الَياَء فـََقط َمحَزةُ  كهيعص ِذكرُ ) ١(ية اآل
 .)كهيعص ذِّكر( :الّذاِل َوصالً 

  .ِفيِهَما َمحَزةُ أَماَل األِلَف بَعَد الّداِل  فَناَداَها، نَاَدى) ٢٤، ٣(يتان اآل
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َوَرآِءي) ٥(ية اآل
أَمــاَهلُّن  ، فَــأوَحى، "معــاً "أنّــى، "معــاً "يَـــَٰيْحَيى  ) ٢٠، ١٢، ١١، ٨، ٧(يــات آلا

 .َمحَزةُ 
 .)نـَْبُشُرك( :الشَِّني ُخمَّفَفًة َمحَزةُ فـََتَح النُّوَن َوأسَكَن الَباَء َوَضّم  نـَُبشُِّرك) ٧(ية اآل



۱٦٤ 

  .)خلقَناك( :أبَدَل التاَء نُوناً مفُتوحًة َوزاَد ألفاً بعدَها محزةُ  َخَلْقُتك) ٩(اآلية 
ــة اآل ــيَئاً ) ٩(ي ــاِء َوأبــَدَهلَا َمــَع اإلدَغــاِم َوجَهــِني َمحــَزُة َوقفــاً  َش ــَزَة لِلَي ، َشــَيا( :نـََقــَل اهلَم
 .)َشيَّا

 
  بداية الثمن الثالث ...َفَحملتُه فَانَتَبَذت ِبهِ ) ٢٢(ية اآل
 .)قد جَّعل( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َقْد َجَعل) ٢٤(ية اآل
 .)َتَساَقط( :فـََتَح الّتاَء َوالَقاَف َمحَزةُ  ُتَساِقط) ٢٥(ية اآل

ِخبُلـٍف  املفُصـوِل َخلَـفٌ  َت َعلىَسكَ  َكانْت أّمك،  فـََلْن أَكّلم) ٢٨، ٢٦(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
لقــد ( :أدَغــَم الــّداَل يف اجلِــيِم َمحــَزُة َولَــُه إبــَداُل اهلَمــَزِة َوقفــاً  َلَقــْد ِجْئــت) ٢٧(يــة اآل

 .)ِجيت، جِّئت
 :جَهِني َمحزةُ َوَقَف َعليَها ِبو  َشيئاً   )٢٧(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢

إدَغــاَم النّــوِن يف الــَواِو َوالَيــاِء خلَلَــٍف بِــال  أن يـَّتِخــذ، ُســوٍء َوَمــا) ٣٥، ٢٨( اآليتــان
  .ى ذلك أمثاهلاوقس عل ُغّنة
ُه َوَلــ؛أســَقَط اهلَمــَزَة َونـََقــَل َحرََكتَـَهــا إَ  الــَواِو َمــَع اإلســَكاِن َوالرَّومِ  َســْوءٍ ) ٢٨(يــة اآل

 .)َسوّ ، َسوْ ( :إبَداُهلَا َواواً َوإدَغاُمَها بِالَواِو َمَع اإلسَكاِن َوالّروِم َمحَزةُ 
 .)َءاتَاِن الِكتاب( :َوصًال َمحَزةُ َذَفها أسكن الياء وحَ  َءاتَاِنَي الِكَتاب) ٣٠(ية اآل
 .)قوُل اَحلق( :َرَفَع الالَم َمحزةُ  َقوَل الَحقِّ ) ٣٤(ية اآل
، َعَســـى، َقَضـــى، ِعيَســـىفَناَداَهـــا،  ) ٥٨، ٥١، ٤٨، ٣٥، ٣٤، ٢٤( يـــاتاآل

َلى، ُموَسى  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  تـُتـْ
ـــــ ِصـــــَراطاً ، ِصـــــَراط) ٤٣، ٣٦( يتـــــاناآل ـــــراطزصــــــ(الّصـــــاَد زَايـــــاً  فٌ أَشـــــّم َخَل  - ـ
 .)ـراطاً زصـ
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َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا األمــر، األحــَزاب) ٣٩، ٣٧(آليتــان ا
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 - ياتوننـــا( :َزةُ َوقفــاً َمحــأبــَدَل اهلَمــَزَة ِفيِهمــا  يُؤِمنــون، يَأُتونـَنَــا) ٣٩، ٣٨( يتــاناآل
 .)يومنون

 .)قد ّجآَءِين ( :َوَلُه إَمالَتـَُها؛أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َقْد َجآَءِني) ٤٣(ية اآل
 :وقَف عليها محزُة بِثالثِة أوجهٍ  يَآ إبَراِهيم) ٤٦(اآلية 
 .حتِقيُق اهلمزِة مَع مدِّ األلفِ  - ١
 .َوَقصره َتسِهيُل اهلمزِة َمع مدِّ األلفِ  -٣و٢
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه َوإْسَرآئِيل) ٥٨(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٥٨(اآلية   ).َعَليـْ
 ).وِبِكيَّا(َكَسَر الَباء َمحَزُة  وُبِكيَّا) ٥٨(اآلية 

 
 بداية الثمن الرابع ...َفَخلَف ِمن بَعِدِهْم َخلفٌ ) ٥٩(اآلية 

ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ  َلغوًا إال، َخلٌف أَضاُعوا) ٦٢، ٥٩(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .ُة بِتسهيِل اهلمزِة مع طول األلِف وقصرهوقَف عليها محز  فَأْولَِئك) ٦٠(اآلية 
  .)ماتيا: (َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمحَزُة  َمأتِّياً  )٦١(ية اآل

إدَغــاَم النّــوِن يف الــَواِو َوالَيــاِء خلََلــٍف  أن يـَّتِخــذ، ُبكــَرًة َوَعشــياً ) ٩٢، ٦٢(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها اإلنَسان، َواألرض )٦٦، ٦٥(اآليتان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)هل تَّعلم( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َهْل َتعَلم) ٦٥(ية اآل
 .)َيذَّكَّرُ ( :َمحَزةُ  َشّدَد الّذاَل َوالَكاَف َمفُتوَحَتنيِ  َيْذُكرُ ) ٦٧(ية اآل

َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع  ُهــْم أولَــى، أيـُّهــْم أَشــد) ٧٠، ٦٩(اآليتــان 
 . َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
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َلــى) ٩٤، ٧٦، ٧٠، ٧٣(يــات اآل ــى، تـُتـْ أَمــاَهلُّن  أْحَصــاُهم، "وقفــاً "ُهــًدى، أْوَل
 .َمحَزةُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " كله" َعَلْيِهمْ ) ٨٤، ٧٢، ٧٣(اآليات   ).َعَليـْ
 .)َورِيَّا، َورِيَيا(:َمحَزُة َمَع اإلظَهاِر َواإلدَغاِم َوقفاً ياًء أبَدَل اهلَمَزَة  َورِْءياً ) ٧٤(ية اآل
 :الالَم َمحـَزةُ  َضّم الَواَو َوأسَكنَ " كله" ، َوَلداً َوَوَلداً ) ٩٢، ٩١، ٨٨، ٧٧(ية اآل
 .) ، َوَلداً َوُوْلداً (

بئاياتنـا ( :وقَف عليها محزُة بِتحقيِق اهلمزِة َوإبـداهلا يَـاًء مفُتوحـةً  بِِئايَاتنا) ٧٧(اآلية 
 .)بَياياتنا –
  :حلَِمَزَة َمخَسُة أوُجهٍ ) إّداً (َوالَوقُف َعَلى ) إّداً (بـ) شيئاً (َوصُل  َشيئاً إّدا) ٨٩(ية اآل
ــــٍف َوجــــٌه  -٣و٢و١ فُصــــوِل َوالّســــكُت ِخلََل

َ
ــــُل َوَحتِقيــــُق امل ــــَع نَق وُصــــوِل َم

َ
الَســــكُت يف امل

  .ثَاِلثٌ 
َفُصوِل ِخلَالٍد  -٥و٤

وُصوِل َوالّنقُل َوالّتحِقيُق يف امل
َ
 َعَدُم الّسكِت يف امل

ئـتم(:أدَغـَم الـّداَل يف اجلِـيِم َمحـَزةُ  َلَقْد ِجْئُتم) ٨٩(ية اآل بـَداُل اهلَمـَزِة َولَـُه إ ؛)لقـد جِّ
 .)جيتم( :َوقفاً 
ــــــــة اآل ــــــــَف الطّــــــــاَء وََكَســــــــَرَها  يـَتَـَفطَّــــــــْرن) ٩٠(ي ــــــــاَء نُونــــــــاً َســــــــاِكَنًة َوَخّف ــــــــَدَل الّت أْب
 .)يَنَفِطْرن(:َمحَزةُ 
 .)لَِتْبُشر( :فـََتَح الّتاَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَِّني ُخمَّفَفًة َمحَزةُ  لُِتَبشِّرَ ) ٩٧(ية اآل
س( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َهْل ُتِحسُّ ) ٩٨(ية اآل  .)هل حتُّ

 


 بداية الثمن الخامس طه) ١(اآلية 
يعاً   .محزةُ أمال األِلَف ِيف ُرُءوِس اآليِّ مجَِ

 .أمال الطاء واهلاء محزة طه) ١(اآلية 
إدَغـاَم النّـوِن يف الـَواِو َواليَـاِء خلَلَـٍف  كَمهداً َوَسـلَ ، ِلَمن َيخَشى) ٥٣، ٣( تاناآلي

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة
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ــان  ــاً "األْرض ) ٦، ٤(اآليت ــَف َعليَهــا "مع ــُه َوصــًال  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَق َوَل
 .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ـــٰكَ ) ٥٠، ٢٠، ١٦، ١٥، ١١، ٩(يــات اآل ـــَٰها، أَت ـــَٰها، َهــَواه، لُِتجــَزى، أت ، فَألَق
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أعَطى

ِخبُلٍف عنُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  ِبَقَبٍس أو، َوَهْل أتَاك) ١٠، ٩(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً 

 .رّاَء َواهلَمَزَة َواألِلَف َمحَزةُ أَماَل ال رََءا) ١٠(ية اآل
 ).َألهلُه اْمُكُثوا (َمحَزُة وصًال ضم اهلاء  ِألَْهِلِه اْمُكثوا) ١٠(اآلية 

َوُحتـــَذُف َوصـــًال َمنعـــاً محـــزُة َوقفـــاً  النُّـــوَن مـــع إثبـــات األلـــفِ َشـــّدَد  َوأنَـــا) ١٣(يـــة اآل
 .الْلِتَقاء الّساِكَننيِ 

 .)ْختَـْرنَاكٱ( :محزةُ َدَل الّتاَء الثّانَِيَة نُوناً َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها أب ْختَـْرُتكَ ٱ) ١٣(ية اآل
 .)َوِيلْ ِفيَها( :أْسَكَن الَياَء َمحَزةُ  َوِلَي ِفيَها) ١٨(ية اآل
 .)سولك( :أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َمحَزُة َوقفاً  ُسْؤَلك) ٣٦(ية اآل
َلِبثْـتَ ، إْذ َتمِشي) ٤٠( ةياآل  :ِفيِهَمـا َمحـَزةُ  يف التّـاِء َوالثّـاَء يف التّـاِء  َم الـّذالَ أدَغـ فـَ
 .)فلبتَّ ، إذ متَّشي(

 .َوَلُه إَماَلُة األِلفِ  ؛َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتْسِهيُلَها َوأَرى) ٤٦(ية اآل
َناك) ٤٧(ية اآل  .)ئناكقد جِّ ( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َقْد ِجئـْ
 .َلَها َمحَزُة بِالسَّكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ َوصَ  َشيءٍ ) ٥٠(ية اآل

 
  بداية الثمن السادس ...ِمنَها َخَلقَناُكم َوِفيَها نُِعيدُكم) ٥٥(اآلية 

ِخبُلـٍف  َسَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  َوَلَقْد أرَيناه، تَارًَة أخَرى) ٥٦، ٥٥(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاقُل َوالّتحِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً النّ  ؛وقفاً وصًال و عنُه 

إدَغاَم النّـوِن يف الـَواِو َواليَـاِء خلَلَـٍف  َعَذاباً َوأبَقى، َوأن ُيحَشر) ٧١، ٥٩(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة
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ـــَولَّى) ٧٧، ٧٢، ٦٥، ٦١، ٦٠( يـــاتاآل تَـ ، ُموَسىٰـ يَـــ، َخـــاب، "معـــاً "ُموَســـى، فـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ   َجآَءنَا

 .)إنَّ هـَٰذانِ ( :َمحَزةُ ) إنْ (َشّدَد نُوَن  ِإْن َهـَٰذانِ  )٦٣(ية اآل
ـــان  ـــا) ٧١، ٦٦(اآليت ـــحرِهْم أنّه ـــه، ِس ـــْم إّن َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم   َلُك

  .اجلمع َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا األنَهــار، علــىاأل) ٧٦، ٦٨(اآليتــان  َوَل

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)تـََلقَّف( :َشّدَد الَقاَف َمحَزةُ فـََتَح الالم و  تـَْلَقف) ٦٩(ية اآل
كيـُد ( :َمحـَزةُ احلَـاَء  َوأسـَكنَ َكَسـَر السِّـَني َوَحـَذَف األلِـَف  َكيـُد َسـاِحر) ٦٩(ية اآل

 .)ِسْحر
 .)منتمأَءا( :َزَة اسِتفَهاٍم َمحَزةُ زَاَد يف أوِهلَا مهَ  َءاَمنُتم) ٧١(ية اآل

 .َحَقَق اهلَْمَزة َوَسْهَلَها وْقفاً َمحَْزُة مع اإلمالة  وأَبـَْقى) ٧١(اآلية 
 .)ال َختَفْ ( :َحَذَف األِلَف َوأسَكَن الَفاَء َمحَزةُ  ال َتَخافُ ) ٧٧(ية اآل
  .)أَجنيُتُكم(:األِلَف َمحَزةُ أبدَل النوَن تَاًء َمضُموَمًة َوَحَذَف َ  أنَجينَـُٰكم) ٨٠(ية اآل
األلِـَف َمحـَزُة عَد الّداِل َوَحَذَف  تَاًء َمضُمومًة بَ  أبدَل النونَ  َوَواَعْدنَـُٰكم) ٨٠(ية اآل

 .)كمَوَواَعدتُّ : (مع مالَحظَة إدغام الداَل يف التاءِ 
 :األلِـَف َمحـَزةُ عـَد الَقـاِف َوَحـَذَف تَـاًء َمضـُموَمًة بَ  أبـدَل النـونَ  َرزَقْـنَـُٰكم) ٨١(ية اآل
 .)رزقْـُتكم(

 
 بداية الثمن السابع ...َوَمآ أعَجَلَك َعن َقوِمك) ٨٣(اآلية 

ــم، ُهــْم أْوآلءِ ) ٨٦، ٨٤(اآليتــان  اجلمــع  َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم  أْم أَردّت
 .َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

إدَغــاَم النّــوِن يف الــَواِو َواليَــاِء خلَلَــٍف بِــال  قَــوًال َوال، أن َيِحــل) ٨٩، ٨٦(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ُغّنة
 .)ِمبُلِكَنا( :َضّم املِيَم َمحَزةُ  ِبَمْلِكَنا) ٨٧(ية اآل
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ْلَنا) ٨٧(ية اآل  .)َمحَْلَنا( :فـََتَح احلَاَء َواملِيَم ُخمَّفَفًة َمحَزةُ  ُحمِّ
ــــَرى، " وقفــــاً "أْلَقــــى، " وقفــــاً "موســــى ) ١٠٧، ٨٨ ،٨٧، ٨٦( يــــاتاآل  ال تـَ

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ 
 .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  إلَيِهم) ٨٩(ية اآل
نَـُؤمَّ ) ٩٤(ية اآل َنؤمِّ : (اهلَمَزِة َوَتسِهيُلَهاَوَلُه َوقفاً َحتِقيُق  محزةُ َكَسَر املِيَم  يـَبـْ  .)يـَبـْ

 .)براسي( :أبدَل اهلمزَة ألفاً وقفاً محزةُ  ِبَرأِسي) ٩٤(اآلية 
 .)تـَْبصروا به( :الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحَزةُ أبَدَل يَاَء  يـَْبُصُروْا ِبهِ ) ٩٦(ية اآل
َنَبْذتـَُها) ٩٦(ية اآل  .)فنبتـَُّها( :اَل يف الّتاِء َمحَزةُ أدَغَم الذَ  فـَ
 .)فاذهب فَّإن( :أدَغَم الَباَء ِيف الَفاِء َخالدٌ  فَاْذَهْب فَإنّ ) ٩٧(ية اآل

ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ِمــْن أنَبــآء، َوانظُــْر إلــى) ٩٩، ٩٧(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .َوَصَلَها َمحَزُة بِالسَّكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  َشيءٍ ) ٩٨(ية آلا
 .)َقد سََّبق(:أدَغَم الّداَل يف السِِّني َمحَزةُ  َقْد َسَبق) ٩٩(ية اآل

َولَـُه َوصـًال الّسـكت ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحزةُ   َوقَـَف َعليَهـا األصَوات) ١٠٨(اآلية 
 .عن َخالد ِخبُلفٍ 

 .)لَِبثتُّم( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء ِفيِهَما َمحَزةُ  "معاً "لَِبْثُتم) ١٠٤، ١٠٣(يتان اآل
 

 بداية الثمن الثامن ...َوَعَنْت الوجوه للَحّي الَقّيوم) ١١١(اآلية 
تَـَعــاَلى ، َخــابَ ) ١٣١، ١٢٥ ،١٢٣ ،١٢٢، ١٢١، ١١٤، ١١١(يــات اآل فـَ
نَيا، أْعَمى، " وقفاً "ُهدى ، ْجَتبَـٰهُ ٱ، َوَعَصى، يـُْقَضى، "وقفاً "  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الدُّ

 إدَغــاَم النّــوِن يف الــَواِو َواليَــاِء خلَلَــٍف بِــال ُغنّــة ظُلمــاً َوال، َوَمــن يَعَمــل) ١١٢(اآليــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

 .)مومن( :أبَدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ُمؤِمن) ١١٢(اآلية 
 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  َوَمــْن أعــَرض، َهــْل أُدلــك) ١٢٤، ١٢٠(اآليتــان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
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 النقِل َواإلدَغام   :وقَف عليها محزُة ِبوجهنيِ  َسْوَءاتـُُهَما) ١٢١(ية اآل
 .)ّواتماسَ  –سَواِتما (

 .ال إَماَلَة حلَِمَزَة ِفيَها ُهَداي) ١٢٣(ية اآل
َوَلُه  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحزةُ   َوَقَف َعليَها األوَلى، األِخَرة) ١٣٣، ١٢٧(اآليتان 

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
 .َمحَزُة َمَع اإلَماَلةَحّقَق اهلَمَزَة َوَسّهَلَها َوقفاً " معاً " َوأبـَْقى) ١٣١، ١٢٧( يتاناآل
 :ِحلمزَة هيا َسبَعًة َوِعشُروَن َوجَهاً َلَدى الَوقِف َعَليهَ  َءانَآِءىَوِمْن ) ١٣٠(ية اآل
 .)َءانَآ( :َحتِقيُق اهلَمَزِة َوإبَداُهلَا أِلفاً َقصراً َوتـََوسطاً َوطُوالً  -٣و٢و١
دِّ َوالَقصرِ  َحتِقيُق اهلَمَزِة َوَتسِهيُل اهلَمَزِة األِخريَةِ  -٥و٤

َ
 .)َءانَآاِ (:َمَع امل

  .َوَهِذِه األوُجه اَخلمَسِة ِقَياِسّية
رَاِتِب الّثالثِ  -٨و٧و٦

َ
 .)َءانَاي( :إبَداُل اهلَمَزِة يَاًء َساِكَنًة َمَع امل

لّســكِت َوَهـِذِه األوُجـُه التِّسـَعِة تَــأِيت َعلَـى الّنقـِل َوَعلَـى ا ؛إبـَداُل اهلَمـَزِة يَـاًء َمـَع الــرَّومِ  -٩
 .ِخلََلف

 .)أومل يَأتم( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  أَوَلم تَأِتِهم) ١٣٣(ية اآل
 .)ـراطزالصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  الصَِّراط) ١٣٥(ية اآل

 


ـــاِس ِحَســـابـُُهم) ١(اآليـــة  ـــَرَب للّن بدايـــة الجـــزء الســـابع عشـــر والـــثمن   ...اقتَـ
  .األول

ِخبُلٍف  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ   َقريٍَة أهَلكَناَها، ُمحَدٍث إال) ٦، ٢(اآليتان 
 . وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ّن أَمـاهلَُ  ْرَتَضـىٱ، َدْعـَواُهم، افْـتَــَراه، "وقفـاً "النَّْجَوى ) ٢٨، ١٥، ٥، ٣( اآليات
 .َمحَزةُ 

َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األّوُلون، َواألرض) ٥، ٤(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 
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 .)باسنا، يومنون(:أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهَما َوقفاً َمحَزةُ  بَأَسَنا، يُؤِمُنون) ١٢، ٦(يتان اآل
 :أبَدَل النُّوَن يَاًء َوالَياَء بَعَد احلَاِء أِلفاً ُممَاَلًة َمحَزُة َوَضـّم اهلَـاءَ  نُوِحي إلَيِهم) ٧( يةاآل
 .)يُوَحى إلَيُهم(

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها اَخلمَسةَ  َنَشآءُ ) ٩(ية اآل
 .َعنُه َوصًال َوَوقفاً َسَكَت َعَليِهَما َخَلٌف ِخبُلٍف  ِذكرُُكْم أَفال) ١٠(اآلية 

 )كانت ظَّاِلمة(:أدَغَم الّتاَء يف الظّاِء َمحَزةُ  َكاَنْت ظَاِلَمة) ١١(ية اآل
 .أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن غنة وقس على ذلك أمثاهلا ظَاِلَمًة َوأنَشأنَا) ١١(اآلية 

نـََقــَل َحرََكتَـَهــا إَ  أســَقَط اهلَمــَزَة وَ  ُيْســئَـُلون، ُيْســَئل، ُتْســئَـُلون) ٢٣، ١٣( اآليتــان
 .)ُيَسلون، ُيَسل، ُتَسُلون(:السِِّني َمحَزُة َوقفاً 

 .)مِعيْ ( :أْسَكَن الَياَء َمحَزُة َوصالً  َمِعيَ ) ٢٤(األية 
 

 بداية الثمن الثاني ...َوَمن يـَُقْل ِمنُهمْ ) ٢٩(اآلية 
َخلَـٌف بِـدوِن غنـة وقـس علـى  أدَغَمَهـا ِفتَنٌة َوإلَينـا، َوَمن يـَُقل) ٣٥، ٢٩(اآليتان 

  .ذلك أمثاهلا
َسـَكَت َعَليِهَمـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف  َءايَـاتي َسـأْورِيُكم،، ِمنُهْم إنّـي) ٣٧، ٢٩( اآليتان

 .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َعنُه َوصًال َوَوقفاً 
َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  األرض، َواألرض) ٣١، ٣٠(اآليتــــان 

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
  .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٣٠(اآلية 
 .)يومنون( :أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َوقفاً َمحَزةُ  يُؤِمُنون) ٣٠( اآلية
َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــٌف  تَ َســـكَ   ِمـــْن أطَراِفهـــا، َعـــْن َءايَاِتهـــا) ٤٤، ٣٢( يتـــاناآل

 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
 .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  َذآئَِقة) ٣٥( اآلية
 .أَماَل الرّاَء َواهلَمَزَة َواألِلَف َمحَزةُ  رََءاك) ٣٦( اآلية
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أْســـَكَن الـــزّاَي َوَمهَـــَز الـــَواَو َمحـــَزُة َوصـــًال َولَـــُه َوقفـــاً إســـَكاُن الـــزّاي  ُهـــُزواً ) ٣٦( يـــةاآل
 .َوإبَداُل اهلَمَزِة َواواً ٌمثّ إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الزّاي َوجٌه ثَانٍ 

 .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ  ُموَسى، وََكَفى، َفَحاق، َمَتى) ٤٨، ٤٧، ٤١، ٣٨( اآليات
 .)وجوِهُهمُ (:َضّم اهلَاَء الثّانَِيَة َمحَزةُ  ُوُجوِهِهُم النَّار) ٣٩( اآلية
ـــأتِيِهم) ٤٠( اآليـــة َـــْل َت ـــاِء َمحَزةُ  ب ـــُه إبـــَداُل اهلَمـــَزِة َوقفـــاً ؛أدَغـــَم الـــالَم يف الّت بـــل ( :َوَل
 .)تاتيهم، تَّأتيهم
 .ها الثالثةوقَف عليها محزُة بِأوجه َيسَتهزُِءون) ٤١(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤٤(اآلية   ).َعَليـْ
 :وقَف عليها محزُة بوجَهنيِ  َوَءابَآَءُهم) ٤٤(اآلية 
 حتِقيُق اهلمزِة األوَ  َوَتسِهيُل الثانِية مَع طوِل األلِف َوَقصرِه -١
 .َتسِهيُل اهلمَزتِني مَع طوِل األلِف َوَقصرِه -٢

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِالّنقِل ُمثّ بِاإلدَغاِم َوجَهانِ  َشيئاً ) ٤٧( اآلية
 

 بداية الثمن الثالث ...َوَلَقْد َءاتَينا إبَراِهيمَ ) ٥١(اآلية 
ِخبُلـٍف  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ   ُجَذاذًا إال، َوَلَقْد َءاتَينا) ٥٨، ٥١(اآليتان 
 . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َسَكَت َعَليِهَما َخَلٌف ِخبُلـٍف َعنـُه َوصـًال  أْم أنت، ُكنُتْم أنُتم) ٥٥، ٥٤(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَوقفاً 
َوقــس َعلَــى ذلــَك  ؛رِهِ َســّهَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة َمـَع طُــوِل األلِــِف َوَقصـ َءابَآَءنَــا) ٥٣( اآليـة
 .أمثاهلَا

َوَلُه ؛َوَقَف َعليها َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األخَسرِين، َواألرض) ٧٠، ٥٦(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  نَاَدى، "وقفاً "فَتًى ) ٧٦، ٦٠(اآليتان 
أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن غنة وقس على  َشيئاً َوال، َتًى َيذُكرهمفَـ ) ٦٦، ٦٠(اآليتان 

  .ذلك أمثاهلا
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 :وقَف عليها محزُة بِثالثِة أوجهٍ  يَآ إبَراِهيم) ٦٢(اآلية 
 .حتِقيُق اهلمزِة مَع مدِّ األلفِ  - ١
 .َتسِهيُل اهلمزِة َمع مدِّ األلِف َوَقصره -٣و٢

 .)َفَسُلوُهم( :اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  السِِّني َمحَزةُ أسَقَط  َفْسئَـُلوُهم) ٦٣( اآلية
  :َوحذِفهاوقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة  رُُءوِسِهم) ٦٥(اآلية 

 .)روسهم –رُ  وسهم (
 .)أفِّ ( :َحَذَف التنويَن محزةُ  أفٍّ ) ٦٧(اآلية 
وقـس علـى ذلـك  .يـاء اهلمـزِة َوإبـداهلا وقَف عليها محزُة بَتحِقيـقِ  بِأمرِنَا) ٧٣(اآلية 
 .أمثاهلا
 .)إلَيُهم(:َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  إلَيِهم) ٧٣( اآلية

 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  "معاً "َسْوٍء ) ٧٧، ٧٤( اآليتان
 .أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  الَواِو َمَع اإلْسَكاِن َوالرَّومِ  -٢و١
 .أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َوأدَغَم األوَل يف الثّاِين  -٤و٣

 .وقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه الَخَبآِئث) ٧٤(اآلية 
 .)لُِيحِصَنُكم(:أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  لُِتحِصَنُكم) ٨٠( اآلية
 .)باسكم( :فاً محزُة وقفاً أبدَل اهلمزَة ألِ  بَأِسُكم) ٨٠(اآلية 
 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٨١(اآلية 

 
 بداية الثمن الرابع ...َوأيّوَب إْذ نَاَدى رَبه) ٨٣(اآلية 
 .)مسِن الضُّر(: َمحَزةُ َأْسَكن الَياء وَحَذفـََها وْصًال  َمّسِنَي الضُّر) ٨٣( اآلية

، "الّثالثـــة"نَـــادى ) ١٠٨، ١٠٣، ١٠١، ٩٠، ٨٤، ٨٩، ٨٧، ٨٣( اآليـــات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يُوَحى، َوتـَتَـَلقَّاُهم، الُحْسَنى، َيْحَيى، َوِذْكَرى
وقـــس علـــى ذلـــك ) املـــومنني( :أبـــدَل اهلمـــزَة واواً محـــزُة وقفـــاً  المـــؤِمِنين) ٨٨(اآليـــة 
 .أمثاهلا
 ).َوِحْرمٌ (:أْسَكَن الرّاَء َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ َكَسَر احلَاَء وَ  َوَحَرامٌ ) ٩٥(اآلية 
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ـــــة ـــــأُجوج) ٩٦( اآلي ـــــأُجوج َوَم يـــــاجوج (:أبـــــَدَل اهلَمـــــَزَة َمحـــــَزُة ِفيِهَمـــــا يف اَحلـــــاَلنيِ  َي
 .)وماجوج
أدَغَمَهــا َخلَــٌف بِــدوِن غنــة وقــس  َفَمــن يَعَمــل، فَــرداً َوأنــت) ٩٤، ٨٩(اآليتــان 

  .على ذلك أمثاهلا
َسـَكَت َعَليِهَمـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف َعنـُه  إَلُهُكـْم إلَـه، أّمُتُكْم أّمـة) ١٠٨، ٩٢( يتاناآل

 .َوصًال َوَوقفاً 
َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــٌف َســـكَ   َقريَـــٍة أهَلكَناَهـــا، ُكـــلٌّ إلَينـــا) ٩٥، ٩٣(اآليتـــان 

 .مثاهلاوقس على ذلك أيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحق ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
َوَلُه ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األرض، األكبَـر) ١٠٥، ١٠٣(اآليتان 

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
 .وقَف عليها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه الَمآلِئَكة) ١٠٣(اآلية 
 .)الزُّبُور(:ةُ َضّم الزَّاَي َمحزَ  الزَّبُور) ١٠٥( اآلية

ــــاِدَي الّصــــاِلُحون) ١٠٥( اآليــــة ــــاء وَحــــَذفـََها وْصــــًال َمحــــَزةُ  ِعَب ــــاِد ( :َأْســــَكن الَي ِعَب
 .)الّصاحلون

 :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  َسَوآءٍ ) ١٠٩(اآلية 
 .إبَداُل اهلمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .اهلمَزَة بينها وبني الياِء َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ  َسّهلَ  -٥و٤

 :َضــّم الَقــاَف َوَحــَذَف األلِــَف َوأْســَكَن الــالَم َمحــَزةُ  ْحُكــمٱقَــاَل َربِّ ) ١١٢( اآليــة
 .)ُقْل َربِّ (

 


 خامسبداية الثمن ال ...يَآ أيـَّها الّناُس اتـُّقوْا رَّبُكم) ١(اآلية 
  :َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِبِسّتِة أوَجهٍ  َشيءٌ ) ١(اآلية 
  .)َشي(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الَياِء َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم واإلمشَاِم  -٣و٢و١
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َوصــَلَها وَ ) َشــيّ (إبــَداُل اهلَمــَزِة يَــاًء َمــَع اإلدَغــام َوَعليــِه اإلســَكان َوالــرَّوِم َواإلمشَــام  -٥و٤
 .َمحَزُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد

ــَني َوأْســَكَن الَكــاَف َوَحــَذَف األلِــَف َمحــَزُة  ِبُســَكاَرى، ُســَكاَرى) ٢( اآليــة ــَتَح السِّ فـَ
 .)ِبَسْكَرى، َسْكَرى(:َمَع إَمالة األِلِف بَعَد الرّاءِ 

ــــــات ــــــَرى) ١٧، ١٣، ١٥، ١١، ٩، ٨، ٦، ٤، ٥، ٢( اآلي ــــــاً وقفــــــاً "َوتـَ ، "مع
ــــَوالّهُ  نَيا، الَمــــوَلى، "وقفــــاً "ُهــــدىً ، الَمــــْوَتى، يـُتَـــــَوفَّى، "وقفــــاً "ُمَســــمَّىً ، تـَ ، "كلــــه"الــــدُّ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوالنََّصـَٰرى
أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة وقــس علــى ذلــك  ِعلــٍم َويـَّتبــع، َمــن ُيَجــاِدل) ٣(اآليــة 
  .أمثاهلا

ـــــة  ـــــفَ  األرض، األرَحـــــام) ٥(اآلي ـــــِل َوالّســـــْكتِ  َوَق َوَلُه َوصـــــًال ؛َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْق
 .وقس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً ) ٥(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(األوَ  يف الثّانِية إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء  -٢

َســـَكَت َعَليَهـــا َمحـــَزُة َوصـــًال ِخبُلـــٍف َعـــن َخـــالد وقـــس علـــى ذلـــك  َشـــيءٍ ) ٦(اآليـــة 
 . أمثاهلا
ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   َوإْن أَصــابَته، َفــإْن أَصــابَه) ١١(اآليــة 

  .وقس على ذلك أمثاهلا يقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً 
 .َسّهَل اهلَمَزَة َوأْسَقَطَها َوقفاً َمحَزُة َوجَهانِ  َوالصَّابِِئين) ١٧( اآلية
 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اَخلمَسة َيَشآءُ ) ١٨(اآلية 

 
 بداية الثمن السادس ...َهَذاِن َخصَماِن اخَتَصموا) ١٩(اآلية 

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   رَِجـاًال َوَعلـى، َصبنَاٍر يُ ) ٢٧، ١٩(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

 ).ُرُءوِسُهمُ (:َضّم اهلَاَء َمحَزُة َوصالً  رُُءوِسِهمُ ) ١٩( اآلية
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ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ِمْن أَسـاِور، َغمٍّ أِعيُدوا) ٢٣، ٢٢(اآليتان 
 .فاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوق ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ــان  ــار) ٢٨، ٢٣(اآليت ــام، األنَه ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا األنَع َوَل
 َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

َولَــُه َوقفــاً َعَليَهــا إبــَداُل ؛)ولؤلــؤٍ (:َوصــالً َجــرَّ الــَواَو َمحــَزُة بِالَكســِر  َوُلْؤلُــؤاً ) ٢٣( اآليــة
  :َوِيف الثّانَِيَة َوجَهانِ اهلَمَزِة األوَ  َواواً َساِكَنًة 

 .الّتسِهيُل َمَع الرَّومِ  -١
 .إبَداُلً◌َها َواواً َمَع اإلسَكاِن َوالرَّومِ  -٢

 .)ـراطزِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ِصَراط) ٢٤( اآلية
 .)سواءٌ : (َوَلُه َوقفاً األوُجُه اَخلمَسة ؛َ◌َفَع اهلَمَزَة َمحَزةُ ر َسَوآءً ) ٢٥( اآلية

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ٢٦(اآلية 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

 .)بَيِيتْ للطآئِفني( :َن الَياَء َمحَزُة َوصالً أسكَ  بـَْيِتَي ِللطَّآئِِفين) ٢٦( اآلية
َوقَـــَف َعَليِهَمـــا َمحـــَزُة بَِتســـِهيِل اهلَمـــَزِة َمـــَع طُـــوِل  ِللطّـــآئِِفين َوالَقـــآِئِمين) ٢٦( اآليـــة

 .األِلِف َوَقصرِِه َوقس على ذلك أمثاهلا
ــات ــى) ٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣٠( اآلي َل ــاً "ُمَســّمى، يـُتـْ ــَوى، "وقف ــاً "تـَْق ــَوىالتـَّ ، "وقف ، ْق
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َهَداُكم
 .)َمنِسكاً (:َكَسَر السَِّني َمحَزةُ  َمنَسكاً ) ٣٤(اآلية 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه   فَـإَلُهُكْم إلَـه) ٣٤(آلية ا
    .َوصًال َوَوقفاً 

 .)وجبت جُّنوبا( :جلِيِم َمحَزةُ أدَغَم الّتاَء يف ا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها) ٣٦( اآلية
 

 بداية الثمن السابع ...إّن اهللا يَُداِفع َعِن الِذيَن َءاَمنوا) ٣٨(اآلية 
 .)أَِذن( :فـََتَح اهلَمَزَة َمحَزةُ  ُأِذن) ٣٩( اآلية
 .)يـَُقـِٰتُلون(:َكَسَر الّتاَء َمحَزةُ  يـَُقـٰتَـُلون) ٣٩(اآلية 



۱۷۷ 

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى   َوبَِيــٌع َوَصــَلَوات، أن يـَُقولُــوا) ٤٠(اآليــة 
  .ذلك أمثاهلا

َمْت َصَواِمع) ٤٠( اآلية  .)هلدمت صَّوامع( :أدَغَم الّتاَء يف الّصاِد َمحَزةُ  َلُهدِّ
ِخبُلـٍف  فُصـوِل َخلَـفٌ َسَكَت َعلـى امل َقريٍَة أهَلكَناَها، َحقٍّ إال) ٤٥، ٤٠(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً وصًال عنُه 

َولَـــُه َوصـــًال  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا األُمـــور، األرض) ٤١(اآليـــة 
 الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ـــات ـــى، ُموَســـى) ٥٢، ٤٦، ٤٤( اآلي ـــى ، َتَمنَّـــى، وقفـــاً " معـــاً " تـَْعَم  "وقفـــاً "أْلَق
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 

ـــــان ـــــْذتـُُهم) ٤٨، ٤٤( اآليت ـــــْذتـَُها، أَخ ـــــاءِ  أَخ ـــــّذاَل يف الّت ـــــَم ال ـــــا أدَغ  :َمحـــــَزةُ  ِفيِهَم
م(  .)أَخذتـَُّها، أَخذتُّ

 .)يـَُعدُّون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  تـَُعدُّون) ٤٧(اآلية 
 .)ـراطزِصـ( :َخَلفأَشّم الّصاَد زَاياً  ِصَراط) ٥٤( اآلية

 
 بداية الثمن الثامن ...َذِلَك َوَمن َعاَقبَ ) ٦٠(اآلية 

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا "معــــاً "األرض ) ٦٤، ٦٣(اآليتــــان 
 َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .ِقيِق اهلمزِة َوإبداهلاوقَف عليها محزُة بِتح بِأمرِه) ٦٥(اآلية 
 .وقَف عليها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة َوتسِهيِلها بِإذنِه) ٦٥(اآلية 
 .)َلَرُءف( :َحَذَف الَواَو َمحَزةُ  َلَرُءوف )٦٥( اآلية
 ).َمنِسكاً :(َكَسَر السَِّني َمحَزةُ  َمنَسكاً ) ٦٧(اآلية 

ـــات ـــًدى)٧٨، ٧٢، ٦٧( اآلي ـــى، "وقفـــاً "ُه َل ـــاُكمْجتَ ٱ، تـُتـْ ـــمَّاُكم، َب ـــوالُكم، َوَس ، َم
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الَموَلى
أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   لَـن َيخُلُقـوا، ُسلطَانًا َوَمـا) ٧٣، ٧١(اآليتان 

  .على ذلك أمثاهلا



۱۷۸ 

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع   "معــاً "َعلَــيِهْم َءايَاتِنَــا ) ٧٢(اآليــة 
 .   وقس على ذلك أمثاهلاوضم اهلاء فيها وصًال ووقفاً ْنُه َوصًال َوَوقفاً ِخبُلٍف ع

 .)تـَْرِجع( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزةُ  تـُْرَجُع األُمور ) ٧٦( اآلية
 


 بداية الجزء الثامن عشر والثمن األول َقْد أفَلَح الُمؤِمنون) ١(اآلية 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   َمَلكْت أيَمانـُُهم، َقْد أفَلح) ٦، ١(يتان اآل
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 -املومنــــون ( :أبــــَدَل اهلمــــزَة محــــزُة وقفــــاً  تَــــأُكُلون، الُمؤِمنُــــون) ١٩، ١(اآليتــــان 
 .لى ذلك أمثاهلاوقس ع) تاكلون

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم   ِمــنُهْم أن، أزَواِجِهــْم أو) ٣٢، ٦( تــاناآلي
 .  اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

تَـَغىٱ) ٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٧( اآليات نَيا، َنّجانَا، َجآء، َشآء، بـْ   الدُّ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 

 .)َصالِتِم( :َحَذَف الَواَو َمحَزةُ  َصَلَواِتِهم) ٩(اآلية 
َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا األرض، اإلنَســان) ١٨، ١٢(اآليتــان 

 َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .قـَّلَلَها َمحَزةُ  قـََرارٍ ) ١٣(اآلية 

أدغمُهَمــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة   أن يـَتَـَفّضـــل، َوأعنَـــاب َنِخيـــلٍ ) ٢٤، ١٩( اآليتـــان
    .وقس على ذلك أمثاهلا

 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  َسيَنآءَ ) ٢٠(اآلية 
 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ 

 .ِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِهوقَف عليها محزُة بتسِهيِل اهلمز  َمآلِئَكة) ٢٤(اآلية 
 ) ُكلِّ َزوجني( :َحَذَف الّتنوِين َمحَزُة َوصالً  ُكلٍّ َزوَجين) ٢٧( اآلية

 



۱۷۹ 

 بداية الثمن الثاني َهيَهاَت َهيَهاَت ِلَما ُتوَعدون) ٣٦(اآلية 
ــات ، فْـتَـــَرىٱ، َنْحيَــاالــدنيا، ) ٧٠، ٦٨، ٦٦، ٤٩، ٤٥، ٤٤، ٣٨، ٣٧( اآلي

َرا َلى، "وقفاً "الكتابُموَسى ، ُموَسى، َجآء، تـَتـْ  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً "َجآَءُهم، تـُتـْ
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس   ِكَتــاٌب يَنِطــق،  َكــِذباً َومــا) ٦٢، ٣٨( اآليتــان

  .على ذلك أمثاهلا
ـــة  ـــؤِمِنين) ٣٨(اآلي وقـــس علـــى ذلـــك ) مبـــومنني( :أبـــدَل اهلمـــزَة واواَ وقفـــاً محـــزةُ  ِبُم

 .ثاهلاأم
  .وقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه ُغَثآءً ) ٤١(اآلية 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ِمْن أّمـة، قـُُرونًا َءاَخرِين) ٤٣، ٤٢( اآليتان
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً  عنهُ 
 .)يستاخرون( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة ألفاً  َيسَتئِخرون) ٤٣(ية اآل

ــــاُهْم أَحاِديــــث) ٥٢، ٤٤(اآليتــــان  ــــة، َوَجَعلَن ــــُتُكْم أّم َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى   أّم
 .  املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  .)رُْبوة( :الرّاَء َمحَزةُ  َضمّ  رَبـَْوة )٥٠(اآلية 
 .قـَّلَلَها َمحَزةُ  قـََرارٍ ) ٥٠(اآلية 
 ).َلَديـُْهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َ◌َلدْيِهمْ ) ٥٣(اآلية 
ــُرون) ٦٤(اآليــة   :وقــَف عليهــا محــزُة بِإســَقاط اهلمــزِة ونقــُل حركتهــا إ  اجلــيم َيْجئَـ

 .)َجيَرون(
َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَـَف َعليَهــا َواألرض، يناألّولِــ) ٧١، ٦٨(اآليتــان 

 َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)َخرَاجاً َفَخرَاج(:فـََتَح الرّاَء َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها َمحَزةُ  َخْرجاً َفَخَراج) ٧٢( اآلية

ـــــَراط، ِصـــــَراط) ٧٤، ٧٣( اآليتـــــان ، ــــــراطزِصــــــ( :الّصـــــاَد زَايـــــاً َخَلـــــفأَشـــــّم  الصِّ
 .)ـراطزالصـ

 
 بداية الثمن الثالث ...َوَلْو رَِحمَناُهم وََكَشفَنا َما ِبِهم) ٧٥(اآلية 



۱۸۰ 

 َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  َشـــِديٍد إَذا، َوَلَقـــْد أَخـــذنَاُهم) ٧٧، ٧٦(اآليتـــان 
 .ُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنق ؛وصًال ووقفاً  ِخبُلٍف عنهُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٧٧(اآلية   ).َعَليـْ
أْسَقَط اهلَمـَزَة األوَ  َونـََقـَل َحرََكتَـَهـا إَ  الـالم  َوقفـاً َمحـَزُة َولَـُه  َواألْفِئَدة) ٧٨( اآلية

 .)واَلِفَدة(:انَِية َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  الَفاِء َمحَزُة َوقفاً الّسكُت َوجٌه ثَاٍن َوأْسَقَط اهلَمَزَة الثّ 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا األرض، َواألبَصار) ٧٩، ٧٨(آليتان ا

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة   رونأن َيحُضـــ، تـَُرابـــاً َوِعظَامـــاً ) ٩٨، ٨٢(اآليتـــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا
َوَقَف َعَليَها َمحـَزُة بِالّنقـِل َواإلدَغـاِم َوَعلَـى ُكـل  ِمِ◌�َُمـا اإلسـَكاُن  َشيءٍ ) ٨٨( اآلية
 .َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخّالدٍ ؛َوالرَّومُ 

تَـَعــاَلى، فَــأّنى) ١١٦، ١٠٥، ٩٩، ٩٢، ٨٩( اآليــات َلــى، َجــآء، فـَ تَـَعــاَلى ، تـُتـْ فـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "

 .)َعاملُِ ( :َرَفَع املِيَم َوصًال َمحَزةُ  َعاِلمِ ) ٩٢(اآلية 
ـــا) ١٠١، ١٠٠( اآليتـــان َســـّهَل َمحـــَزُة اهلَمـــَزَة َوقفـــاً َمـــَع طُـــوِل  يـََتَســـآَءلون، َقآئُِلَه

  .وقس على ذلك أمثاهلا األِلِف َوَقصرِهِ 
 .)َشَقاَوتـَُنا( :فـََتَح الشَِّني َوالَقاَف َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها َمحَزةُ  ِشْقَوتـَُنا) ١٠٦(اآلية 
، اخَســـُْوا( :ا َوجـٌه ثَــانٍ َولَـُه إســَقاطُهَ ؛َســّهَل اهلَمـَزَة َمحــَزُة َوقفاً  ْخَســُئواْ ٱ) ١٠٨( اآليـة
 .)وااخسَ 
 .)ياً ُسخر ( :َضّم السَِّني َمحَزةُ  ِسْخرِيّاً ) ١١٠( اآلية
وهم( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  فَاتََّخْذُتُموُهم) ١١٠(اآلية   .)فاختََّذمتُّ
 .)إ�م( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزةُ  أنـَُّهم) ١١١( اآلية

 .)ُقلْ ( :بـََىن الِفعَلِني َعَلى األمر َمحَزةُ  "معاً "قَـَٰل ) ١١٤، ١١٢( اآليتان
 .)لَبثتُّم( :دَغَم الثّاَء يف الّتاِء ِفيِهَما َمحَزةُ أ "معاً "ُتم لَِبثْ ) ١١٤، ١١٢( اآليتان



۱۸۱ 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل   أَفَحِسبُتْم أنّما، لَِبثتْم إال) ١١٥، ١١٤(اآليتان 
 . يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 ).ال تـَْرِجُعون(اء وَكَسَر اجلِيِم َمحَْزُة فـََتَح التَّ  ال تـُْرَجُعون) ١١٥(اآلية 
 


 بداية الثمن الرابع ...ُسورٌَة أنَزلَناَها َوَفرضَناها) ١(اآلية 
ِخبُلٍف عنُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  زَانَِيًة أو، ُسورٌَة أنَزلَناها) ٣، ١(اآليتان 

 .اً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقف ؛وصًال ووقفاً 
ــــُه َوصــــًال  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوَقــــَف َعليَهــــا بِاإلفــــك، األِخــــر) ٢( اآليــــة َوَل

  الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا 
ِهّن َواواً فِــــيأبــــَدَل اهلَمــــَزَة َمحــــَزُة  ُمــــؤِمِنين، "معــــاً " الُمــــؤِمِنين) ١٧، ٣، ٢( اآليتــــان
 .)مومنني ، املومنني( :َوقفاً 

 .الثالثةا َمحَزُة بِأوُجِهَها َوَقَف َعَليه "معاً " ُشَهَدآءَ ) ١٣، ٤( اآليتان
 .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  َجلَدًة َوال) ٤(اآلية 
 .اوقَف عليها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة َوتسِهيله َوأصَلحوا) ٥(اآلية 
َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه   أَحــِدِهْم أربَــع) ٦(اآليــة 

    .َوصًال َوَوقفاً 
 .)واخلامسةُ ( :َرَفَع الّتاَء َوصًال َمحَزةُ  َوالَخاِمَسةَ ) ٩(اآلية 

نَيا، تـََولَّى، "معاً "َجآُءوْا ) ١٩، ١٤، ١٣، ١١( اآليات  .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ  "معاً "الدُّ
أدغــــــــم الــــــــذال يف الســــــــني خــــــــالد " معــــــــاً " ِإذ َســــــــِمْعُتُموه) ١٦، ١٢(اآليتــــــــان 

عُتموه(  ).ِإمسَّ
 ).إتـََّلقونه( َمحَْزةُ  التَّاءأدغم الذال يف  ِإذ تـََلقَّونَه) ١٥(اآلية 
 .)َرُءف( :َحَذَف الَواَو بَعَد اهلَمَزِة َمحَزةُ  رَُءوف) ٢٠( اآلية

 
 بداية الثمن الخامس ...آ أيّها الِذيَن َءاَمنواي) ٢١(اآلية 



۱۸۲ 

أدغمُهَما خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى ذلـك   أبدًا َوَلِكن، َوَمن يـَّتِبع) ٢١(اآلية 
 .أمثاهلا
 ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ِمْن أحٍد أبداً ) ٢١(اآلية 
 .وقس على ذلك أمثاهلا يقُ َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ َوَحلمز 
 .)ُخْطَوات( :أْسَكَن الطَّاَء َمحَزةُ " معاً " ُخُطَوات) ٢١( اآلية
 .ال إَماَلَة ِفيَها حلَِمَزةَ  زََكى) ٢١( اآلية
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها اَخلمَسةُ  َيَشآءُ ) ٢١( اآلية

ــ، الُقْرَبــى) ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٣، ٢٢( اآليــات نَياال ، "معــاً "أزَْكــى ، "معــاً "دُّ
 .َمحَزةُ  نَّ أَماهلَُ  َءاتَاُكم، األيَاَمى
 )املومنات( :أبدَل اهلمزَة واواً محزُة وقفاً  الُمؤِمَنات) ٢٣(اآلية 

ــان ــَف َعليَهــا اإلربَــة، َواألِخــَرة) ٣١، ٢٣( اآليت َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَق
  .وقس على ذلك أمثاهلا َخالد َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن

 .)َيشهد( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  َتْشَهد) ٢٤(اآلية 
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف   َلُهـْم إن، َعلَـيِهْم ألِسـَنتُهم) ٣٠، ٢٤(اآليتان 

   .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  مْ َعَلْيهِ ) ٢٤(اآلية   ).َعَليـْ
 .)يوفيُهم( :وصالً َضّم اهلَاَء ِفيَها َمحَزُة  يـَُوفِّيِهم) ٢٥( اآلية

، بُِيوتـــــاً ( :َكَســـــَر الَبـــــاَء ِفيِهَمـــــا َمحـــــَزةُ  بـُيُـــــوِتُكم، "معـــــاً "بـُُيوتـــــاً ) ٢٩، ٢٧( اآليتـــــان
 .)بُِيوتكم
 .)ِجُيوِبِنّ ( :يَم َمحَزةُ َكَسَر اجلِ  ُجُيوِبِهنَّ ) ٣١(اآلية 
وقــَف عليهــا محــزُة بتســهيِل اهلمــزِة الثانيــة مــع  أْو أبنــآئِهن، أْو َءابــآئِهن) ٣١(اآليــة 

 .)أوْ (طوِل األلِف َوَقصره وهذان الوجهاِن مع كٍل من النقُل والتحقيُق والسكُت يف 
 .مَسةَوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاألوُجِه اخلَ  النَِّسآءِ ) ٣١( اآلية



۱۸۳ 

وقـــَف عليهـــا محـــزُة بِتحقيـــِق اهلمـــزِة األو  وتســـهيلها وعليـــه  َوإَمـــآِئُكم) ٣٢( اآليـــة
 َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه الثانية  اهلَمَزةَ  َسّهلَ 
 .)يُغِنُهُم اهللا( :َضّم اهلَاَء َوصًال َمحَزةُ  يـُْغِنِهُم اهللا) ٣٢( اآلية

 
 بداية الثمن السادس ...ت َواألرضاهللا نُوُر الّسَموا) ٣٥(اآلية 
 .)ُدرِّيءٌ ( :َخّفَف الَياَء َوزَاَد َمهَزًة ُمنَـّونًَة بِالّرفِع َمحَزةُ  ُدرِّيٌّ ) ٣٥( اآلية
 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اَخلمَسة وقس على ذلك أمثاهلا َيَشآءُ ) ٣٥(اآلية 
َما خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أدغمهُ   َغربِّيٍة َيكاد، َشرِقّيٍة َوال) ٣٥(اآلية 
 .أمثاهلا
ــة  ــال، َواألرض) ٣٥(اآلي ــَف َعليَهــا األمَث ــُه َوصــًال  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَق َوَل

 الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)ُتوقد( :أبَدَل الَياَء تَاًء َمحَزةُ  يُوَقد) ٣٥(اآلية 
ـــة ـــٍف َعـــن َخـــّالٍد َوَصـــ َشـــيءٍ ) ٣٥( اآلي ـــكِت ِخبُل علـــى ذلـــك وقـــس َلَها َمحـــَزُة بِالسَّ
 .أمثاهلا
 .)بُِيوت( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوت) ٣٦( اآلية
 :املِــيمِ  ُة بِإْســَقاِط اهلَمــَزِة ونقــُل حرَكتهــا إ َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَ  الظَّْمئَــانُ ) ٣٩( اآليــة

 .)الظََّمان(
اً َمـــَع طُــــوِل األلِــــِف َســـّهَل اهلَمــــَزَة َمحـــَزُة َوقفــــ الَفــــاِئُزون ،َمــــآءً ) ٥٢، ٣٩( اآليتـــان
 .َوَقصرِهِ 

ـــَرى ، يـََراَهـــا، يـَْغَشــــٰهُ ، فـََوفَّــــٰهُ ، َجـــآَءه) ٤٧، ٤٣، ٤٠، ٣٩( اآليـــات تَـ ، "وقفـــاً "فـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يـَتَـَولَّى
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ٣٩(اآلية 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

ــٍض إَذا) ٤٦، ٤٠( اآليتــان ــا، بَع ــْد أنَزلَن ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  َلَق
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 



۱۸٤ 

الـالَم َوَجـرَّ الَقـاَف  َوَرفَـعَ وََكسَر الـالم  ِلفاً بَعَد اخلاءاَد أزَ  َواهللاُ َخَلَق ُكلَّ  )٤٥( اآلية
 .)ُكلِّ واهللا َخاِلُق  ( :َمحَزةُ ) ُكلَّ (يف 

 :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  َمآءٍ ) ٤٥(اآلية 
 .لّطولِ إبَداُل اهلمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوا -٣و٢و١
  .َسّهَل اهلمَزَة بينها وبني الياِء َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤

 .)ـرَاطزِصـ( :أَشمَّ الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ِصَراط) ٤٦( اآلية
   .)باملومنني( :أبدَل اهلمزَة محزُة واواً وقفاً  بِالُمؤِمِنين) ٤٧(اآلية 
ــة  ــنَـُهْم إَذا) ٤٨(اآلي ــُه  َســَكتَ   بَي َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْن

    .َوصًال َوَوقفاً 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٥٠(اآلية   ).َعَليـْ
 وقَف عليها محزُة بَتحِقيِق اهلمزِة وَتسِهيلها َوأَطعَنا) ٥١(اآلية 

ــــــــة ــــــــهِ ) ٥٢( اآلي ْق ــــــــٍف َعــــــــن َكَســــــــَر الَقــــــــاَف َواهلـَـــــــا َويـَتـَّ ــــــــَلِة َمحــــــــَزُة ِخبُل َء َمــــــــَع الصِّ

 .)ويتقهْ ( :َوِخلَّالٍد ُسُكوُن اهلَاِء َوجٌه ثَانٍ ) ےَويـَتَِّقهِ (:الدخ
 

 بداية الثمن السابع ...َوأقَسموْا بِاهللا َجهَد أيَماِنِهم) ٥٣(اآلية 
ِخبُلـٍف  لَـفٌ َت َعلـى املفُصـوِل خَ َسكَ  ُقْل أِطيعوا، لَِئْن أَمرَتهم) ٥٤، ٥٣(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا "معــــاً "األرض ) ٥٧، ٥٥(اآليتــــان 
 َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصــوِل يف   َلُكــْم َءايَاتِـه، نـاً َخـوِفِهْم أم) ٥٩، ٥٥(اآليتـان 
   .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ٥٥(اآلية 
 َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

  أَماَهلُّن َمحَزةُ  األْعَمى، َوَمأَواُهم، ْرَتَضىٱ) ٦١، ٥٧ ،٥٥( اآليات



۱۸٥ 

 .)ال َحيِسنب( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحَزةُ  ال َتْحَسَبنَّ ) ٥٧( اآلية
 .)َثالثَ ( :َنَصَب الثّاَء َمحَزةُ  َثالثُ ) ٥٨(اآلية 
ُهمْ (فاً ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوق َعَلْيِهمْ ) ٥٨(اآلية   ).َعَليـْ
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاألوُجِه اَخلمَسة الِعَشآءِ ) ٥٨( اآلية

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى ذلــك   ِبزِيَنــٍة َوأن، أن يَضــعن) ٦٠(اآليــة 
  .أمثاهلا
ـــوِتُكم) ٦١( اآليـــة ـــوت، بُِي ـــاَء ِفـــيِهّن َمحـــَزةُ  بُِيوتـــاً ، بُِي ، بـُُيـــوت، بـُُيـــوتكم( :َكَســـَر الَب
 .)بـُُيوتاً 

ـــــة ـــــاِتُكم) ٦١( اآلي ـــــَداًء َكَحفـــــصٍ ؛َكَســـــَر اهلَمـــــَزَة َواملـِــــيَم َوصـــــًال َمحَزةُ  أُمََّه ـــــُه ابِت  :َوَل
 .)ِإمَِّهاتكم(

 .)يسَتاذنوه( :أبدَل اهلمزَة ألفاً محزُة وقفاً  َيسَتْئِذنوه) ٦٢(اآلية 
 .لٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُ  َشيءٍ ) ٦٤(اآلية 

 


 بداية الثمن الثامن ...تـََباَرك الِذي نـَّزل الُفرقَان) ١(اآلية 
َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا األّولِــــين، َواألرض) ٥، ٢( اآليتــــان

 َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى   َجّنــٌة يَأكــل، َوَلــداً َوَلــم) ٨، ٢( اآليتــان

 .ذلك أمثاهلا
 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٢(اآلية 
ــة  ــيئاً ) ٣(اآلي ــَوجَهنيِ  َش ، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمــَع اإلدَغــام ، الّنقــلُ  :َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة ِب
 َوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدوَ  ؛)َشّيا

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َشآء، يـُْلَقى، ُتْمَلى، فْـتَـَراهٱ) ١٠، ٨، ٥، ٤( اآليات
 .)فقد جَّآُءو( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  فـََقْد َجآُءو) ٤( اآلية



۱۸٦ 

ِخبُلٍف عنـُه  لى املفُصوِل َخَلٌف َت عَ َسكَ  ُقْل أنَزَله، قوٌم َءاَخرون) ٦، ٤(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 

 .)نَأُكل( :أبَدَل الَياَء نُوناً َمحَزةُ  يَأُكلُ ) ٨(اآلية 
 .)َمُسوالً (:ةُ َمحزَ  وْقفاً أْسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  السِِّني  َمْسُئوالً ) ١٦( اآلية
 .)َحنُشُرُهم(:أبَدَل الَياَء نُوناً َمحَزةُ  َيْحُشُرُهم) ١٧(اآلية 
 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  أولَِيآءَ ) ١٨(اآلية 

 .إبَداُل اهلَمَزِة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ 
 .)َيستطيعون( :ًء َمحَزةُ أبَدَل الّتاَء يَا َيْسَتِطيُعون) ١٩(اآلية 

 
بدايـــة الجـــزء التاســـع عشـــر والـــثمن   ...َوَقـــاَل الـــِذين ال َيرجـــون) ٢١( اآليـــة
 .األول

ـــــات ـــــَرى) ٥٠، ٤٥، ٤٣، ٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٢، ٢١( اآلي ـــــَرى، نـَ ، ُبْش
 فَأَبى، َشَ◌آء، َهَواه، "وقفاً "ُموَسى، وََكَفى، َجآَءِني، يَاَويَلَتى

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
أدَغَمَهــا َخلَــٌف بِــدوِن غنــة  إن يـَّتِخــذونك، ُمســَتقّراً َوأحَســن) ٤١، ٢٤( اآليتــان

  .وقس على ذلك أمثاهلا
أدَغـــَم الــــّذاَل يف التَّـــاِء َوالــــّداَل يف  َوَلَقـــْد َصرَّفْـنَـــــٰه، تََّخــــْذتُ ٱ) ٥٠، ٢٧( اآليتـــان

 .)ولقد صَّرفناه، اختذتُّ ( :الصَّاِد َمحَزةُ 
فُصـــوِل يف ِمـــيِم  ، هـــْم َأَضـــلّ ُوُجـــوِههْم إلـــى) ٤٤، ٣٤( اآليتـــان

َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  ِبَمثــٍل إال، َلَقــْد أَضــلِني) ٣٣، ٢٩( اآليتــان
  .ُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنق ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ــان ــال، ِلإلنَســان) ٣٩، ٢٩( اآليت ــِل َوالّســْكتِ  األمَث ــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْق َوَلُه ؛َوَق
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .َوَقصرِهَوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف  َجآَءِني) ٢٩( اآلية



۱۸۷ 

 .)فَوادك( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة واواً َمفُتوحةً  ُفؤادك) ٣٢( اآلية
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها األربَعة السَّْوءِ ) ٤٠(اآلية 
 :َهـانِ َولَـُه َوقفـاً َوج)  ُهـْزؤاً (أسـَكَن الـزّاَي َوَمهَـَز الـَواَو َوصـًال َمحـَزُة  ُهـُزواً ) ٤١( اآلية
 .)ُهْزواً (إبَداُل اهلَمَزِة َواواً  -١

  .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الزّاي  -٢                
 .)َنْشراً ( :أبَدَل الَباَء نُوناً َمفُتوحًة َمحَزةُ  ُبْشراً ) ٤٨( اآلية
  .)ولقد ّصرفناه( :زةُ أدَغَم الداَل يف الّصاِد مح َوَلَقْد َصّرفَناه) ٥٠( اآلية

ــــة  ــــذّّكُرواْ ) ٥٠(اآلي ــــَف الَكــــاَف َمضــــُمومًة  لَِي ــــّذاَل ُمَســــّكَنًة َوَخّف ــــَف ال  :محــــزةُ َخّف
 .)لَِيْذُكُرواْ (

 
 بداية الثمن الثاني ...َوهَو الِذي َمَرَج الَبحرَين) ٥٣(اآلية 

ـــَراٌت َوَهـــذا) ٥٧، ٥٣( اآليتـــان ٌف بِـــدوِن غنـــة وقـــس أدَغَمَهـــا َخَلـــ أن يـَّتِخـــذ، فـُ
  .على ذلك أمثاهلا

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َســكَ  ِمــْن أجــر، ِملــٌح أَجــاج) ٥٧، ٥٣( اآليتــان
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوزَاَدُهم، ْستَـَوىٱ، وََكَفى، َشآء) ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧( اآليات
َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  األرض، َواألرض) ٦٣، ٥٩( آليتــــانا

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
، يَأمرنـــا(:َولَـــُه إبـــَداُل اهلَمـــَزِة أِلفـــاً َوقفـــاً  ؛أبـــَدَل التّـــاَء يَـــاًء َمحـــَزةُ  تَأُمُرنَـــا) ٦٠( اآليـــة
 .)يامرنا
 .)ُسُرجاً ( :َضّم السَِّني َوالرّاَء َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  ِسَراجاً ) ٦١(اآلية 
 .)أن َيْذُكر( :أْسَكَن الّذاَل ُخمَّفَفًة َوَضّم الَكاَف ُخمَّفَفًة َمحَزةُ  أن َيذَّّكر) ٦٢( اآلية

 .)ِفيِه ُمَهاناً (:َحَذَف ِصَلَة اهلَاَء َمحَزةُ  ُمَهاناً  ےِفيهِ ) ٦٩( اآلية

 .)وذريتنا(:َحَذَف األِلَف َمحَزةُ  َوُذرِّيِّاتَِنا) ٧٤( آليةا



۱۸۸ 

 .)َويـَْلَقون( :فـََتَح الَياَء َوأْسَكَن الالَم َوَخّفَف الَقاَف َمحَزةُ  َويـَُلقَّونَ ) ٧٥(اآلية 
 .َوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف َوَقصرِه ُدَعآؤُكم) ٧٧( اآلية

 


                                                   .بداية الثمن الثالث طسم) ١( اآلية
طـــا ســـْني ( :َوأظَهـــر نـــوَن ِســـني عنـــد مـــيَم مـــيمأمـــال الطـــاء محـــزُة  طســـم) ١( اآليـــة
 .)ِميم

 .اهلاوقس على ذلك أمث) مومنني( :أبَدَهلا َمحَزُة َوقفاً  ُمؤِمِنين) ٣( اآلية
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤(اآلية   ).َعَليـْ

ـــان  فٌ َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــ ُمحـــَدٍث إال، َفظَلـــْت أعنَـــاقـُُهم) ٥، ٤( اآليت
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َســــَكَت َعلــــى املفصــــول يف مــــيم  إنكــــم إذاً ، نَبــــآءأَفَســــَيأتِيِهْم ) ٤٢، ٦( اآليتــــان
 .وقس على ذلك أمثاهلاَخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً  اجلمع 

 .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمَزَة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  َيْسَتهزُِءون) ٦( اآلية
ـــــان اآل ـــــفَ  َواألرض، األرض) ٢٤، ٧(يت ـــــِل َوالّســـــْكتِ  َوَق َوَلُه ؛َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْق

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
فـــــألقى ، )كلـــــه( موســـــى، نـــــادى ) ٤١، ٤٨، ٤٥، ٤٣، ٣٢، ١٠( اآليـــــات

 .أماهلن محزة جاء، )معاً (
غنـة وقــس  أدَغَمَهــا َخلَـٌف بِــدونِ  َولِيـداً َولَِبثــت، أن ُيَكــّذبون) ١٨، ١٢( اآليتـان

  .على ذلك أمثاهلا
 َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه  إْسَرآئِيل) ١٧( اآلية
والـــذال يف التـــاء فيهمـــا ؛أدغـــم الثـــاء يف التاء اتخـــْذتَ ، ولبْثـــتَ  )٢٩، ١٨( اآليـــة
 .)اختذتَّ ، ولبثتَّ ( :محزةُ 
 .َزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها محَ  ِبَشيءٍ ) ٣٠( اآلية
 .)تَلقَّف( :فتَح الالَم َوَشّدَد الَقاَف َمحَزةُ  تْلَقف) ٤٥(اآلية 
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  .)منتماءأ( :زاد مهَزَة االستفَهاِم َمحَزةُ  ءامنتم )٤٩( اآلية
 

 .بداية الثمن الرابع ...َوأوَحيَنا إلى ُموَسى) ٥٢( اآلية
 .َمحَزةُ  أماَهلُنّ  )وقفاً (أتى ، )كله(ُموَسى ) ٨٩، ٦٥، ٦٣، ٦١، ٥٢( اآليات
ِخبُلـٍف عنـُه  ى املفُصوِل َخَلٌف َسَكَت َعل َفلْو أنّ ، أْن أْسر) ١٠٢، ٥٢( اآليتان

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً 
ــ َلغــآِئظون) ٥٥( اآليــة ِف َوَقصــرِه َوقــَف عليَهــا محــزُة بتســِهيِل اهلمــزِة مــَع طــوِل األِل

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 .)وِعيون( :كَسَر الَعَني َمحَزةُ  وُعيون) ٥٧(اآلية 

أدَغَمَهــا َخلَــٌف بِـــدوِن غنــة وقـــس  أن يَغِفـــر، َجنّـــاٌت َوعيــون) ٨٢، ٥٧( اآليتــان
 .على ذلك أمثاهلا

ءا الجمعــــان) ٦١( اآليــــة ــــرَٰ تســــِهيُل اهلَمــــَزِة َمحــــَزُة َولَــــُه َوقفــــاً َواأللــــَف الــــرّاَء أَمــــاَل  تـَ
 .َوإَمالَتـَُها َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه قَبَلَها

 .)معْي ريب( :أسَكَن الَياَء َمحَزُة َوصالً  مِعَي رَبِّي) ٦٢( اآلية
َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  "معاً "األِخرين ) ٦٦، ٦٤( اآليتان

 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٦٩(اآلية   ).َعَليـْ

أبــَدَل اهلَمــَزَة ِفــيِهن َواواً  المــؤمنين، )معــاً (ُمــؤِمِنين ) ١٠٣، ١٠٢، ٦٧( اآليتــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا) املومنني، مومنني( :َمحَزُة َوقفاً 

 .)إذ تَّدعون( :أدَغَم الَذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  إْذ َتْدُعون) ٧٢( اآلية
فُصـوِل يف ِمـيِم  يَنَفعوَنُكْم أو، َيسَمعوَنُكْم إذ) ٧٣، ٧٢( اآليتان

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
َوقفـاً مث أدغـم اليـاء األو  يف الثانيـة ًة أبَدَل اهلَمـَزَة يَـاًء َمفُتوحـ َخِطيَئِتي) ٨٢( اآلية
 .) يتَخِطيَّ ( :َمحَزةُ 
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مـــــــؤمنين ، )معـــــــاً (المـــــــؤمنين ) ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١١٨ ( اآليـــــــات
 .)مومنني، املومنني( :أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهّن َواواً َمحَزةُ  )كله(

ســِهيلها وقــس علــى وقــَف عليهــا محــزُة بَِتحِقيــِق اهلمــزِة َوت َوأِطيُعــون )١٠٨( اآليــة
  .ذلك أمثاهلا

ــة ا ــاَء محــزُة  إال أجــِريَ ) ١٠٩(آلي نَفصــلمث مــدها أســَكَن الَي
ُ
 أجــريْ ( :ِمــن قبيــِل امل

 .وقس على ذلك أمثاهلا) إال
 

 .بداية الثمن الخامس ...قَاُلوْا أنُؤِمُن َلك) ١١١(اآلية 
ــــــــان ــــــــون) ١٣٧، ١١١( اآليت ــــــــين، األرَذُل ــــــــَف َعلي األّوِل ــــــــِل َوَق هــــــــا َمحــــــــزُة بِالنْق
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 
فُصـــوِل يف  َلهـــْم أُخـــوُهم، ِحَســـابـُُهْم إال) ١٢٤، ١١٣( اآليتـــان

َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
وقــس علــى ذلــك ) املــومنني( :أبــدَل اهلمــزَة واواً وقفــاً محــزةُ  الُمــؤِمِنين )١١٤( اآليــة
 .أمثاهلا

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َســكَ  ُهــوٌد أال، إْن أنــا) ١٢٤، ١١٥( اآليتــان
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
  .أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن غنة وقس على ذلك أمثاهلا نّجنافَتحاً وَ ) ١١٨( اآلية
 .)ومن ّمِعيْ ( :أسَكَن الَياَء محزةُ  َوَمن ّمعيَ ) ١١٨( اآلية
أســَكَن الَيــاَء محــزُة مث " كلــه" أجــِرَي إال) ١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧(آليــات ا

نَفصل
ُ
 .)أجرْي إال: (مدها ِمن قبيِل امل

 .)وِعيون( :َكَسَر الَعَني فيهما َمحَزةُ  )معاً ( وُعيون) ١٤٧، ١٣٤( اآليتان
ود( :أدَغَم الّتاَء يف الثّاِء َمحَزةُ  َكّذَبْت َثُمود) ١٤١( اآلية  .)كذبت مثَّ
   .)بُِيوتاً ( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوتاً ) ١٤٩( اآلية
 .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهم) ١٧٣( اآلية
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 بداية الثمن السادس ...أوُفوْا الَكيلَ ) ١٨١( اآلية
 .َوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف َوَقصرِه أشَيآَءُهم) ١٨٣( اآلية

َوَلُه ؛والســكةَوَقــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل  األّولــين، األرض) ١٨٤، ١٨٣( اآليتــان
 .ى ذلك أمثاهلاوقس عل َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .)كْسفاً ( :أسَكَن السَني َمحَزةُ  ِكَسفاً  )١٨٧( اآلية
ـــؤمنين، )معـــاً (مـــؤِمنين ) ٢١٥، ١٩٩، ١٩٠( اآليـــات ـــيِهّن  الُم أبـــَدَل اهلَمـــَزَة ِف
 .وقس على ذلك أمثاهلا) املومنني، مومنني( :َوقفاً َمحَزُة 
نـّزَل ( :اَي َوَنَصـَب احلَـاَء َوالنّـوَن َمحـَزةُ َشـّدَد الـزّ  نـََزَل ِبِه الرُّوُح األِمينُ ) ١٩٣( اآلية

 .)بِه الرُّوَح األِمنيَ 
فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع َخلَــٌف ِخبُْلــٍف عنــُه   َلُهــْم َءايَــة) ١٩٧( اآليــة

َ
َســَكَت َعَلــى امل

 .َوصًال َوَوقفا
لــٍف ِخبُ  ى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســَكَت َعلــ  َقريَــٍة إال، َءايــًة أن) ٢٠٨، ١٩٧( اآليتــان
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  إْسَرآئِيل) ١٩٧( اآلية

أدَغَمَهــا َخلَــٌف بِــدوِن غنــة وقــس   بَغَتــًة َوُهــم، أن يـَْعَلمــه) ٢٠٢، ١٩٧( اآليتــان
  .لك أمثاهلاعلى ذ

ــَراك، ِذكــَرى، أْغَنــى، َجــآَءُهم) ٢١٨، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦( اآليــات أَمــاَهلُّن  يـَ
 .َمحَزةُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٩٩(اآلية   ).َعَليـْ
 


 .بداية الثمن السابع ...طس تِلَك َءايات الُقرَءان) ١( اآلية
  .أَماَل الطَاَء َمحَزةُ  طس) ١( اآلية
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، َوُبْشـــــَرى، )وقفــــاً (ُهـــــدى ) ٢٠، ١٩، ١٣، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٢( اآليــــات
 )وقفـاً (أَرى، تـَْرَضاه، َجآَءتُهم، َوّلى، )معاً (ياُموَسى ، َجآَءَها، ُموَسى، )وقفاً (لَُتلّقى

أَماَهلُّن َمحَزةُ 

أْدَغَمَهــا َخلَــٌف بِــُدوِن ُغنّــٍة وقــس   ينبَِنبــٍإ يَِقــ، ُهــدًى َوُبشــَرى) ٢٢، ٢( اآليتــان
  . على ذلك أمثاهلا

 .)املومنني، للمومنني( :أبَدَهلَُما َمحَزُة َوقفاً  المؤمنين، للمؤمنين) ١٥، ٢( اآليتان
َولَــُه َوصــًال  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا "معــاً "ِبــاألِخَرة ) ٤، ٣( اآليتــان

 .عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا الّسكت ِخبُلفٍ 
 ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلٍف عنُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ   ِبَخبٍر أْو َءاِتكم) ٧( اآلية

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا
 .أماَل الراَء واهلمزَة َواأللَف محزةُ  رََءاها) ١٠( اآلية

 .َوقَف َعَليِهَما َمحَزُة بِأوُجِهِهَما األربَعة )معاً (ُسوٍء ) ١٢، ١١( اآليتان
إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ١٦( اآلية
انِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّ )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
 .)َما ِيلْ ال( :أسَكَن الَياَء محَزُة َوصالً  َما ِلَي ال) ٢٠( اآلية
  َسّهَل اهلَمَزَة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً َمحَزةُ  الَغآئِِبين )٢٠( اآلية
 .)فمُكثَ ( :َضّم الَكاَف َمحَزةُ  َفَمَكثَ ) ٢٢( اآلية
ــة ــا تُعِلنُــون) ٢٥( اآلي ــٍة َمحــَزةُ  َمــا ُتخُفــوَن َوَم ــِني يَــاَء َغيَب ــاَء يف الِفعَل َمــا ( :أبــَدَل الّت

 .)خيفون َوَما يُعِلُنون
 َزُة أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  الَباِء محَ  الَخْبءَ ) ٢٥( اآلية

  .مساً رَ ِقَياساً وَ ) اَخلبْ (
 

 .بداية الثمن الثامن ...قَاَل َسَننظُرُ ) ٢٧( اآلية
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 :وصــــًال ووقفــــاً  َمحــــَزةُ ِفــــيِهن َضــــّم اهلـَـــاَء  "كلــــه" إلَــــيِهم) ٣٧، ٣٥، ٢٨( اآليتــــان
 .)إلَيُهم(

  :وُجهٍ َوَقَف َعليِهن َمحَزُة ِخبَمَسِة أ "كله" الَمَلُؤاْ ) ٣٨، ٣٠، ٢٩( اآليتان
 .أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َوَسّهلَها ِقَياساً  -٢و١
 .أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َمَع اإلسَكاِن َوالَروِم َواإلمشَام َرمساً  -٥و٤و٣

َخَلــٌف  َســَكَت َعلــى املفُصــولِ   َقريَــًة أفَســُدوها، قَاِطَعــًة أمــراً ) ٣٤، ٣٢( اآليتــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ قفاً الّنقُل َوالّتحَوَحلمزَة وَ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقس علـى   أن يَأُتوني، قـُّوٍة َوأولو) ٣٨، ٣٣( اآليتان
  .ذلك أمثاهلا

َولَـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا األرض، َواألمـــر) ٤٨، ٣٣( اآليتـــان
    .عن َخالد َوصًال الّسكت ِخبُلفٍ 

 .)تامرين( :أبدَل اهلمزَة ألفاً وقفاً محزةُ  تَأُمرِين) ٣٣( اآلية
ــــوَن يف الّنــــوِن َوزَاَد يَــــاًء يف اَحلــــاَلِني بَعــــَدَها َمحــــَزةُ  أُتِمــــّدوَننِ ) ٣٦( اآليــــة  :أدَغــــَم الّن

 .)أمتدوينِّ (
 .)ءاتانْ ، ءاتاِن اهللا( :َزةُ محَ ووقفاً أسَقَط الَياَء َوصًال  ءاتَاِنَي اهللا) ٣٦( اآلية

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآَءتْ ، َءاتَاُكم، َجآء) ٤٢، ٣٦( اآليتان
 .ِخبُلٍف َعنُهَما أَماَل األِلَف َخَلٌف وَخّالد "معاً "َءاتِيك ) ٤٠، ٣٩( اآليتان

 .أَماَل اهلَمَزَة َوالرّاَء َمحَزةُ  رََءاه) ٤٠( اآلية
 علـى املفصـول يف مـيم اجلمـعَسـَكَت  ومهم أجمعـين،وقـ َمكرِِهْم أنا ) ٥١( اآلية

 .َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
 .)لتُبيتُنه( :أبَدَل الّنوَن تَاًء َمضُمومًة َوَضّم التاء الثانَِية َمحَزةُ  لَُنبَـّيتُـّنهُ ) ٤٩( اآلية
  .)لَتقوُلن( :ًة َوضّم الالَم َمحَزةُ أبَدَل الّنوَن تَاًء َمفُتوح لَنقوَلن) ٤٩( اآلية
 .)ُمهَلك( :َضّم املِيَم َوفـََتَح الالَم َمحَزةُ  َمْهِلكَ ) ٤٩( اآلية
 .)بُِيوتم( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوِتِهم) ٥٢( اآلية
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة األوجِه اَخلمَسة النَِّساءِ ) ٥٥( اآلية



۱۹٤ 

 
  .بداية الجزء العشرون والثمن األول ...كاَن َجواَب َقوِمه  َفَما) ٥٦( اآلية

ــان ــاٌس يـََتطّهــرون) ٦١، ٥٦( اآليت ــَراراً َوَجعــل، اَن ــُدوِن ُغنّــٍة   قـَ ــٌف ِب أْدَغَمَهــا َخَل
 . وقس على ذلك أمثاهلا

َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم   بُرَهــاَنكْم إن، قَــريَتُكْم إنـُّهــم) ٦٤، ٥٦( آليتــانا
  .ًال َوَوقفاً ع َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصاجلم

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٧٠، ٥٨(اآليتان   ).َعَليـْ
ِخبُلــٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   بَـْل أكثـرُهم، َخيـٌر أّمـا) ٦١، ٥٩( اآليتـان
  .يُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)تشركون( :محزةُ أبَدَل الَياَء تَاًء  ُيشرُِكون) ٥٩( اآلية

ـــــى، )وقفـــــاً (َتعـــــالى ، اصـــــَطَفى) ٨٠، ٧٧، ٧٢، ٧١، ٦٣، ٥٩( اآليـــــات ، مَت
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الَموَتى، )وقفاً (لُهَدى ، َعَسى

َولَــُه  ؛الّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ بِ   َوقَــَف َعليَهــا األرض، َواألرض) ٦١، ٦٠( اآليتــان
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .َسهَل اهلمزَة محزُة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه وقفاً  َمآءً ) ٦٠( اآلية
ـــة ـــوءَ ) ٦٢( اآلي ـــداُل اهلمـــزِة واواً مـــع اإلدغـــام السُّ ، وقـــَف عليهـــا محـــزُة بـــَوجهِني إب

 .ونقُل حركتها إ  الواِو مَع اإلسَكانَوإسَقاُط اهلمزِة 
 .)الرِّيح( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف بَعَدَها َمحَزةُ  الرِّيَاح) ٦٣( اآلية
 .)راً ُنشْ ( :أبَدَل الَباَء نُوناً َمفُتوحًة َمحَزةُ  ْشراً بُ ) ٦٣( اآلية
 .)لمومننيل( :أبدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  للُمؤِمِنين) ٧٧( اآلية
 أبـــَدَل الَبـــاَء تَـــاًء َمفُتوحـــًة َوأْســـَكَن اهلـَــاَء َوَحـــَذَف األلِـــَف َمحـــَزةُ  ِبَهــــِٰدي) ٨١( اآليـــة

 .)تـَْهِدي( :َوقفاً  َوأثـَْبَت الَياَء بَعَد الدالَ 
 .)الُعْميَ : (َنَصَب الَياَء َمحَزُة َوصالً  الُعْمىِ ) ٨١( اآلية

 
 .بداية الثمن الثاني ...وُل عليهمَوإذا َوَقَع القَ ) ٨٢( اآلية



۱۹٥ 

َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع   ُتَكلمُهــْم أن، َعلــيهْم أخَرجنــا) ٨٢( اآليــة
  .ًال َوَوقفاً َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوص

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا "معــــاً "األْرض ) ٨٧، ٨٢( اآليتــــان
 .عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكت ِخبُلفٍ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٨٥، ٨٢(اآليتان   ).َعَليـْ
أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقـس   َجاِمدًة َوهي، ِمّمن ُيكّذب) ٨٨، ٨٣( اآليتان

 . على ذلك أمثاهلا
ــَرو ، ِعلمــاً أّمــاَذا) ٨٦، ٨٤( اآليتــان ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   ْا أنــايـَ
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ـــَرى، َشـــآءَ ، َجـــآُءو) ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٤( اآليـــات َجـــآَء ، )وقفـــاً (َوتـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  اْهَتَدى، "معاً "

 .)يومنون( :أبَدَل َمحَزًة اهلَمَزَة َواواً َوقفاً  يُؤِمُنون) ٨٦( اآلية
إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٨٨( اآلية
سـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإل)َشيِ (َوقفاً 

 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
زون( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َهْل ُتجزون) ٩٠( اآلية  .)هل جتُّ
  .)القرَان( :أسقَط اهلمزَة ونقَل حرَكتَها إ  الرّاِء وقفاً محزةُ  الُقْرَءان) ٩٢( اآلية
 .)يعملون( :أبَدَل الَتاَء يَاَء َمحَزةُ  َتعَمُلون) ٩٣( اآلية

 


 َوأظهَر نوَن ِسني عنَد ميِم ميمأَماَل الطّاَء َمحَزُة  طسم )١( اآلية
 . )طا سْني ِميم(

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َعَسى، َويـََرى، )كله(ُموَسى ) ١٠، ٩، ٧، ٦، ٣( اآليات
 .)املومنون، يومنون( :أبَدَهلَُما َمحَزُة َوقفاً  الُمؤمنين، يُؤِمنون) ١٠ ،٣( اآليتان



۱۹٦ 

َســّهَل اهلَمـــَزَة َمحــَزُة ِفيِهَمـــا َمــَع طُـــوِل األلِــِف َوَقصـــرِِه  ِنَســـاَءُهم، أبنـــاءهم) ٤( اآليــة
 .َوقفاً 
أِلفـاً ُممَالَـة بعَد الراِء لَياَء أبَدَل الّنوَن يَاًء َمفُتوحًة َوفـََتَح الرّاَء َوأبَدَل ا َونُِري )٦( اآلية
  .)َويـََرى( :محزةُ 

ـــــة ـــــا) ٦( اآلي ـــــاَن َوُجنوُدُهَم ـــــوَن َوَهاَم َـــــَة َمحـــــَزةُ  ِفرَع ـــــَع الّثالث فرعـــــوُن وهامـــــاُن ( :َرَف
 .)وجنوُدمها

 .)وُحْزناً ( :َضّم احلَاَء َوأْسَكَن الزّاَي َمحَزةُ  َوَحَزناً ) ٨( اآلية
 .َل اهلَمَزَة َوأسَقَطَها َوقفاً َمحَزةُ َسهّ  َخـِٰطِئين) ٨( اآلية

 
 بداية الثمن الثالث ...َوَحّرمَنا َعَليِه الَمَراضع) ١٢( اآلية

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ِمْن أهلها، َهْل أُدلُكم) ١٥، ١٢( اآليتان
 .ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ؛وصًال ووقفاً عنُه 

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس   َحٌق َوَلِكـن، بَيٍت َيكُفلونه) ١٣، ١٢( اآليتان
 . على ذلك أمثاهلا

ــــــات ــــــتَـَوى) ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٥، ١٤( اآلي ، اْس
، َفَسـَقى، َعَسـى، َيسـعى، "وقفـاً "أْقَصا، َوَجآءَ ، "معاً "يَا ُموَسى، "معاً "ُموَسى، فـََقضى

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  شآء، "وقفاً "إحَدى، جآءه، )معاً ( إحَداُهَما، َفَجآَءتهُ ، تـََولى
ـــاألمس ) ١٩، ١٨( اآليتـــان ـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا "معـــاً "ِب َوَل

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 أبـَدل َمحـَزُة اهلَمـَزَة فِـيِهن أِلفـاً  اسـتئجرت، استئِجره، يأتِمرون) ٢٦، ٢٠( اآليتان
 .)استاجرت، استاجره، يامترون( :َوقفاً 
 .)دوِ�ُمُ ( :َضّم اهلَاَء َمحَزُة َوصالً  دوِنِهمُ ) ٢٣( اآلية
 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمَزِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  الّرعآءُ ) ٢٣( اآلية
 .َة أِلفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطُّولِ أبَدَل اهلمزَ  -٣و٢و١
  .َسّهَل اهلمَزَة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤



۱۹۷ 

 .)ـدرزيص( :أَشم الصاَد زَاياً محزةُ  ُيصِدر) ٢٣( اآلية
 :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  اسِتحَيآءٍ ) ٢٥( اآلية
 .ِلفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ إبَداُل اهلمَزِة أ -٣و٢و١
  .َسّهَل اهلمَزَة بينها وبني الياِء َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤

 
 بداية الثمن الرابع ...فـََلّما َقَضى ُموَسى األجل) ٢٩( اآلية

ــــــــات ، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣١، ٣٠، ٢٩( اآلي
٥٠ (َوّلــى، "معــاً "يَــا موَســى، أتاَهــا، "كلــه"، ُموَســى"كلــه" "وَســى وقفــاً مُ ، َقَضــى ،

نَيا، بِالُهـَدى، "وقفـاً "ُمفتَــَرى، "معـاً " َجآَءهم ، أتَـاُهم، "وقفـاً  معـاً "ىُهـدً ، األولَـى، الـدُّ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َهَواه، أهَدى، َجآءَ 

َوَلُه ؛نْقــــِل َوالّســــْكتِ َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِال األيمــــن، األجــــل) ٣٠، ٢٩( اآليتــــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .)ألهِلهُ ( :َضّم اهلاَء محزُة َوصالً  ألهِلهِ ) ٢٩( اآلية
ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ  َوأْن ألقِ ، ِبَخبٍر أو) ٣١، ٢٩( اآليتان

 .قُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً النّ  ؛وصًال ووقفاً 
 .)ُجذوة( :َضّم اجلِيَم َمحَزةُ  َجْذَوة) ٢٩( اآلية

ــا موســى) ٣١، ٣٠( اآليتــان ــى، أن َي ــآٌن َوّل ــٍة وقــس  َج ــُدوِن ُغّن ــٌف ِب أْدَغَمَهــا َخَل
  .على ذلك أمثاهلا

 .أَماَل الرّاَء َواهلَمَزَة َواألِلَف َمحَزةُ  رََءاَها) ٣١( اآلية
 .)الرُّهب( :َضّم الرّاَء َمحَزةُ  الرَّْهب) ٣٢( اآلية
 .)معْي ردءا( :أْسَكَن الَياَء َمحَزةُ  َمِعَي ِردءا) ٣٤( اآلية

ــــة ــــك) ٣٥( اآلي َــــاًء مفتوحــــةً  بِأخي  :وقــــَف عليهــــا محــــزُة بِتحِقيــــِق اهلمــــزِة َوإبــــداهلا ي
 .)بَيخيك –بأخيك (

 .)ومن يكون( :َء يَاًء َمحَزةُ أبَدَل الّتا َوَمن َتكون) ٣٧( اآلية



۱۹۸ 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  َوَجعلناُهْم أِئَمـة، أنّهْم إلينا) ٤١، ٣٩( اآليتان
 . ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 )ال يَرِجعون( :فـََتَح الَياَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزةُ  ال يُرَجعون) ٣٩( اآلية
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤٥(اآلية   ).َعَليـْ

، املـــومنني( :َوقفــاً أبــَدَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة ِفيِهَمــا  فــأتواْ ، المــؤمنين) ٤٩، ٤٧( اآليتــان
 .)فاتوا
 .وقَف عليها محزُة بَِتسهيِل اهلمزِة مَع املّد والَقصر أهَوآَءُهم) ٥٠( اآلية

 
 .بداية الثمن الخامس ...َوَلقْد َوصلَنا َلهُم الَقول) ٥١( اآلية

 "معـــاً "يـــأتِيُكم، تـَبَـّرأنـــا، يُؤتـــون، يُؤمنـــون) ٧٢، ٧١، ٦٣، ٥٤، ٥٢( اآليـــات
 .)ياتيكم، تربانا، يوتون، يومنون( :َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهّن َمحَزُة 

ــى، ُهــَدىال، يُتلــى) ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٣( اآليــات ، ُيجَب
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  األولى، َوَتعالى، فعسى، وأبقى، "معاً "الدنيا، "معاً "الُقَرى
 .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهّن َمحَزةُ  "كله"َعَليِهم ) ٦٦، ٦٣، ٥٩، ٥٣( اآلية
 .حةً وقَف عليها محزُة بإبدال اهلمزِة يَاًء مفُتو  الّسيَئة) ٥٤( اآلية

َسَكَت َخَلٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف  َوَلكْم أعَمالُكم) ٥٥( اآليتان
   .وقس على ذلك أمثاهلاعْنُه َوصًال َوَوقفاً 

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ِمْن أرِضـَنا، َمْن أحَببت) ٥٧، ٥٦( اآليتان
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

أْدَغَمَها َخَلٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس علـى  َخيٌر َوأبَقى، َمن َيَشآء) ٦٠، ٥٦( اآليتان
  .ذلك أمثاهلا

 .وقَف عليها محزُة بأوجهها اخلمسة َيَشآءُ ) ٥٦( اآلية
وقــس علــى ذلــك َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد  َشــيءٍ ) ٥٧( اآليــة
   . مثاهلاأ

 .)يف ِإمَِّها( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزُة َوصالً  في أُمَِّهـا) ٥٩( اآلية



۱۹۹ 

 .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  يـََتَسآَءُلون) ٦٦( اآلية
َوَلُه َوصــــًال الّســــكُت ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  َواألِخــــَرة) ٧٠( اآليــــة
 .لٍف عن َخّالدٍ ِخبُ 

 
 .بداية الثمن السادس ...إّن قَاروَن كاَن من َقوِم ُموَسى) ٧٦( اآلية

، َءاتــــــــاك، فَبغــــــــى، ُموَســــــــى) ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧٦( اآليــــــــات
نيا  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يُلقى، بِالهدى، "وقفاً "ُيجزى ، "كله"َجآء ، يُلقاها، "معاً "الدُّ
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ْيِهمْ َعلَ ) ٧٦(اآلية   ).َعَليـْ
َوَلُه َوصـــــًال ؛َوقَـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْقـــــِل َوالّســـــْكتِ  األرض، اآلخـــــرة) ٧٧( اآليـــــة

 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
ِخبُلــٍف  َت َعلـى املفُصــوِل َخلَـفٌ َســكَ  ِلمــْن َءامـن، قَــْد أهلَـك) ٨٠، ٧٨( اآليتـان
 .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقس على  ِلمن َيَشآء، قـُّوًة َوأكَثر) ٨٢، ٧٨( اآليتان
  .ذلك أمثاهلا

ْجرِمونُذنوبُِ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال  ُذنوبِهُم الُمْجرُِمون) ٧٨(اآلية 
ُ
 ).ُم امل

 .)فَية( :وقفاً  أبَدَل اهلَمَزَة ِفَها يَاَء َمفُتوحًة َمحَزةُ  ِفئة) ٨١( اآلية
 .)خلَُِسفَ ( :َضّم اخلَاَء وََكَسَر السَِّني َمحَزةُ  َلَخَسفَ ) ٨٢( اآلية
    .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٨٨( اآلية

 


 .بداية الثمن السابع الـم) ١( اآلية
أْدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــُدوِن ُغّنــٍة وقــس   أوثانــاً َويخلقــون، أن يُترَكــواْ ) ١٧، ٢( اآليتــان

  .على ذلك أمثاهلا
 .وقَف عليها محزُة بإبدال اهلمزِة يَاًء مفُتوحةً  َسّيَئاِتهم) ٧( اآلية



۲۰۰ 

ــــان ــــان) ٢٠، ٨( اآليت ــــِل َوالّســــْكتِ  رضاأل، اإلنَس ــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْق َوَلُه ؛َوَق
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك امثاهلا

نَيا، فأنَجاهُ ، َجآءَ ) ٢٥، ٢٤، ١٠( اآليات   .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوَمأَواُكم، الدُّ
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها األربـََعة َشيءٍ ) ١٢( اآلية
ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  نُوحــاً إلــى، َوَلقــْد أرَســلنا) ١٤( اآليــة

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصـًال  َلكْم إن) ١٦( اآلية
  .َوَوقفاً 

 .)أومل َتروا( :أبَدَل الَياَء تَاًء َمحَزةُ  أَوَلم يـََروا) ١٩( آليةا
ــة ــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتســِهيِل اهلَمــَزِة َوبِإبــَداِهلَا يَــاًء َســاِكَنًة ِقَياســاً  يـُْبــِدئُ ) ١٩( اآلي َوَق

 .َوبِإبَداِهلَا يَاًء َرمساً َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم َواإلمشَام
 .ا َمحَزُة بِأوُجِهَها اَخلمسةَوَقَف َعَليهَ  الّسمآءِ ، َيَشآءُ ) ٢٢، ٢١( اآليتان

 .َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً  يَِئُسواْ ) ٢٣( اآلية
 .)يومنون( :َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة ِفيَها َواواً  يُؤمنون) ٢٤( اآلية
  .)اّختذمتُّ ( :َزةُ أَدَغَم الّذاَل يف الّتاِء محَ  تََّخْذُتمٱ )٢٥( اآلية

 
َئاَمَن َلُه ُلوط) ٢٦( اآلية  بداية الثمن الثامن   ...مفـَ

َخلَـٌف ِخبُلـٍف  َسـَكَت َعلـى املفُصـولِ   َوُلوطـاً إذ، ُمَهاِجٌر إلى) ٢٨، ٢٦( اآليتان
  .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

نَيا) ٤٥، ٣٩، ٣٣، ٣١، ٢٧( اآليــات ، َضــاقَ ، بِالُبْشــَرى، "معــاً "َجــآَءت ، الــدُّ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  تَنَهى، ُموَسى

ـــان ـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ِخـــراآل، ِخـــرةاآل) ٣٦، ٢٧( اآليت ـــَف َعليهـــا بِالنْق ـــُه  ؛َوَق َوَل
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)ِلَقوِمِه َءإّنكم( :زَاَد َمهَزَة االستفَهام ِفيَها َمحَزةُ  إّنكم قومه لِ ) ٢٨( اآلية
 .)قالواْ وتنا( :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإبَداِل اهلَمَزِة َواواً  ئِتَناٱقَالوْا ) ٢٩( اآلية



۲۰۱ 

أبــَدل اهلَمــَزَة ِفــيِهن  للمــؤمنين، َوتــأتون، "معــاً "لَتــأتون ) ٤٤، ٢٩، ٢٨( اآليــات
 .)للمومنني، وتاتون، لتاتون( :َوقفاً ُة َمحزَ 

يَـّنه) ٣٢( اآلية  .)لنـُْنِجيَـّنه( :أْسَكَن الّنوَن الثّانَِية َوَخّفَف اجلِيَم َمحَزةُ  لَنُـَنجِّ
ــة ــاِء َمــَع  ِســيءَ ) ٣٣( اآلي َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإْســَقاِط اهلَمــَزِة َونـََقــُل َحرََكتَـَهــا إَ  الَي

 .)ِسيّ ، ِسيْ ( :إبَداِل اهلَمَزِة يَاًء َمَع إدَغاِم األوَ  يف الثّانَِيةَوبِ ، إسَكاِ�َا
 .)ُمْنُجوكَ ( :أْسَكَن الّنوَن َوَخّفَف اجلِيَم َمحَزةُ  ُمَنجُّوكَ ) ٣٣( اآلية

أدغمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة    َوَعـــاداً َوَثمـــود، ِلَقـــوٍم يَعِقلـــون) ٣٨، ٣٥( اآليتـــان
     .وقس على ذلك أمثاهلا

 .)ولَقد جَّاءهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  َوَلَقْد َجاَءُهم) ٣٩( اآلية
 .)الِبُيوت( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  البُـُيوت) ٤١( اآلية
 .)تدعون( :أبدَل يَاَء الَغيبِة تَاَء ِخطاٍب محزةُ  َيدُعون) ٤٢( اآلية
إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  ُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ أْسـَقَط َمحـز  َشيءٍ ) ٤٢( اآلية
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .)َشيّ (َخالٍد 

 
الجــزء الَحــاِدي والعشــرون  بدايــة   ...َوال ُتَجــاِدُلوْا أهــَل الِكَتــابِ ) ٤٦( اآليــة

 .الثمن األولو 
 ولَيــــأتينهم، فكــــون يؤ ، "كلــــه" يؤمنــــون) ٦٧ ،٦١ ،٥٣، ٥١، ٤٧( اآليــــات

 .)ولياتينهم، يومن، يومنون( :َمحَزةُ َوقفاً بَدَل اهلَمَزَة ِفيِهّن أ
أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  َوِذكــَرىَلَرحمــًة ، َمــن يُــؤِمن) ٥١، ٤٧( اآليتــان

  .على ذلك أمثاهلا
 .)َءايـَة(:َحَذَف األِلَف بَعَد الَياِء َمحَزُة َعَلى الّتوِحيدِ  َءايـٰت) ٥٠( اآلية

َخلَــٌف ِخبُلــٍف َسـَكَت َعلــى املفُصـوِل   بــْل أكثَــرُهم، قُــْل إنّمــا) ٦٣، ٥٠( اآليتـان
   .قفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاَوحلَِمَزَة وَ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 



۲۰۲ 

ــُه  ؛َوَقــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  َواألرض، اآليــات) ٥٢، ٥٠( اآليتــان َوَل
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ـــــى) ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٦١، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥١( اآليـــــة ـــــى،  َوِذكـــــَرى، يُتَل ، َكَف
 "وقفــاً "، مثــوىً فتَـــَرىٱ، َنّجــاُهم، الــّدنَيا، فَــأّنى، يَغَشــاُهم، َلَجــاءُهم، "وقفــاً "ّمىُمَســ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
فُصوِل يف ِميِم اجلمـِع  َنّجاُهْم إلى، َيكِفِهْم أنّا) ٦٥، ٥١( اآليتان

َ
َسَكَت َعَلى امل

 .وقس على ذلك أمثاهلا َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٥١(ة اآلي  ).َعَليـْ

 .)يِـِٰعَباِد الذين( :َوصًال َمحَزةُ  َهاَحَذفَـ َأْسَكَن الَياء و  ِعَباِدَي الذينيٰـ )٥٦( اآلية
اًء َف الــــَواَو َوأبـــَدَل اهلَمــــَزَة يَــــَســــاِكنًة َوَخّفـــ أبـــَدَل البَــــاَء ثَـــاءً  ئـَنّـُهملَُنبَـــــوّ ) ٥٨( اآليـــة

 .)لَنُثْـِويـَنّـُهم( :َمفُتوحًة َمحَزةُ 
إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٦٢( اآلية
 ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكانِ )َشيِ (َوقفاً 

 .)َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 .)َوْلَيَتمتّـُعوا( :أْسَكَن الالَم َمحَزةُ  َولَِيَتَمتّـُعوا) ٦٦( اآلية
 .َوقفاً َمع طُوِل األِلف وَقْصرَِها أَماهلَا َمحَزُة َوَسّهَل اهلَمَزَة  َجاَءه) ٦٨( اآلية

 


 .بداية الثمن الثاني الـم) ١( اآلية
، َوَجـــاَءتُهم، "وقفـــاً "ُمَســـّمى، الـــّدنَيا، "وقفـــاً "أدنَـــى) ٢٧، ٩، ٨، ٧، ٣( اآليـــات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  األعَلى

ــان  ــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األمــر، األرض) ٤، ٣(اآليت ــُه َوصــًال  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْق َوَل
 .على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس 

ــٍذ يَفــرح) ٩، ٤( اآليتــان ــاروا، َوَيومِئ ــّوٌة َوأَث أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس    قـُ
     .على ذلك أمثاهلا



۲۰۳ 

 .)املومنون( :بدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ أ المؤِمُنون) ٤( اآلية
  :وُجهٍ َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِِتسَعِة أ بِِلَقآئ، ولقآئ) ١٦، ٨( اآليتان

ُمثّ إبــَداُهلَا يَــاًء َســاِكَنةً  َمــَع َقصــِر األلِــِف َوتـََوســِطِه َوطُولِــِه ُمثّ َروُم  ؛أوُجــه الِقَيــاس اَخلمســة
 .الَياِء َمَع الَقصِر َوَهِذِه األوُجُه األربَعة َرِمسّية

 .دغامالنقُل واإلَوَلُه َوقفاً ؛أَماَهلَا َمحَزُة َوصًال َوَوقفاً  السُّوأى) ١٠( اآلية
 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة َيسَتهزُِءون) ١٠( اآلية
 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  يـَْبَدؤاْ ) ١١( اآلية
  .َتسِهيُل اهلَمَزِة مثّ إبَداُهلَا أِلفاً ِقَياساً  -٢و١
  .ِم َرمساً إبَداُل اهلَمَزِة َواواً َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم َواإلمشَا -٥و٤و٣

األوُجـُه اَخلمَسـُة الِقَياِسـّيِة  :َوَقَف َعَليَها َمحـَزُة بِـاثَين َعَشـَر َوجهـاً  ُشَفَعـٰؤاْ ) ١٣( اآلية
مثّ إمشَــاُم الــَواِو َمــَع َقصــِر  ؛مثّ إبــَداُل اهلَمــَزِة َواواً َســاِكَنًة َمــَع َقصــِر األلِــِف َوَتوســِطِه َوطُولِــهِ 

  ؛األِلِف َوَتوسِطِه َوطُولِهِ 
 .مثّ َروُم الَواِو َمَع َقصرِاألِلِف َوَهِذِه األوُجُه السبَعة َرمساً 

 .)َختُرجون( :فـََتَح الّتاَء َوَضّم الرّاَء َمحَزةُ  ُتخَرُجون) ١٩( اآلية
َخلَـٌف ِخبُلـٍف عنـُه  َسـَكَت َعلـى املفُصـولِ   "معـاً "َومْن ءايَاتـه ) ٢١، ٢٠( اآليتان

 .َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاَوحلَِمَزَة  ؛وصًال ووقفاً 
 .)للعاَلِمني( :فـََتَح الالَم َمحَزةُ  ِللَعاِلِمين) ٢٢( اآلية
، بــأمره(:َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتحِقيــِق اهلَمــَزِة َوبِإبــَداِهلَا يَــاًء َمفُتوحــةً  بِــأمرِه) ٢٥( اآليــة
 .)بَيمره

 
 بداية الثمن الثالث ...ِه َواتـُّقوهُمِنيِبين إلَي) ٣١(اآلية 
 .)فَاَرُقواْ ( :زَاَد أِلفاً بَعَد الَفاِء َوَخّفَف الرّاَء َمحَزةُ  فـَرَُّقواْ ) ٣٢( اآلية
 ).َلديـُْهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َلدْيِهمْ ) ٣٢(اآلية 

املفُصـــوِل َخلَـــٌف َت َعلــى َســـكَ   قَـــّدمْت أيــِديِهم، رَحَمـــًة إذا) ٣٦، ٣٣( اآليتــان
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 



۲۰٤ 

فُصــوِل يف   ، عــن ضــاللتهم إنأيــِديِهْم إذا ) ٥٣، ٣٦( اآليتــان
َ
َســَكَت َعَلــى امل

 .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
 .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحَزةُ  "معاً "َعليِهم  )٤٩، ٣٥( اآليتان
ــأِتي، يُؤمنــون) ٥٣، ٤٣، ٣٧( اآليــات ــيِهّن َمحــَزُة  يُــؤمن، ي  :َوقفــاً أبــَدَل اهلَمــَزَة ِف

 .وقس على ذلك أمثاهلا) يومن، يايت، يومنون(
 .اأْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلٌف وقس على ذلك أمثاهل ِلَقوٍم يُؤِمنون) ٣٧( اآلية

ــات ــا، الُقربَــى) ٥٢، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٠، ٣٩، ٣٨( اآلي ، َوتـََعــاَلى، "وقفــاً "رَِب
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً "الَموَتى ، "وقفاً "فـَتَـَرى ، َفَجآُءوُهم

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٤٠( اآلية
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
 .)ُتشركون( :أبَدَل الَياَء تَاَء ِخطَاٍب َمحَزةُ  ُيشرُِكون) ٤٠( اآلية

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا "معــــاً " األرض) ٥٠، ٤٢( آليتــــانا
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)الرِّيح( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحَزُة َعَلى الّتوِحيد الرِّيـٰح) ٤٨( اآلية
 .ا محزُة ِبِ◌أوجهها اخلمسة وقس على ذلك أمثاهلاوقَف عليه َيَشآءُ ) ٤٨( اآلية
أبَدَل الَباَء تَاًء َمفُتوحـًة َوأسـَكَن اهلَـاَء َوَحـَذَف األلِـَف َمحـَزُة َولَـُه  ِبَهـِٰدي) ٥٣( اآلية

 .)تـَْهِدي( :إثَباُت الَياِء َوقفاً 
 .)الُعْميَ ( :َمحَزةُ َوصًال َنَصَب الَياَء َمفُتوحًة  الُعْمىِ ) ٥٣( اآلية

 
 بداية الثمن الرابع ...اهللا الذي َخَلقُكم) ٥٤(اآلية 
  .أْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلفٌ  َضعفاً َوَشيبة) ٥٤( اآلية
 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلمسة َيَشآءُ ) ٥٤( اآلية



۲۰٥ 

، يوفكــون( :ةُ َمحــزَ َوقفــاً أبــَدَل اهلَمــَزَة ِفيِهَمــا  ِجئــتَـُهم، يُؤَفُكــون )٥٨، ٥٥( اآليتــان
 .)جيتهم
 .)لِبثـتُّم( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحَزةُ  لَِبْثُتم) ٥٦( اآلية

ــُه َوصــًال الّســكت  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا َواإليَمــان) ٥٦(اآليــة  َوَل
 .ِخبُلٍف عن َخالد

ِخبُلـــٍف فُصـــوِل َخلَـــٌف َت َعلـــى املَســـكَ   فاصـــبْر إنّ ، إْن أنـــُتم) ٦٠، ٥٨( اآليتـــان
 .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ـــة ـــُتْم إال) ٥٨( اآلي ـــٍف عنـــُه   أن ـــٌف ِخبُْل فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَل
َ
ـــى امل َســـَكَت َعَل

 .  َوصًال َوَوقفا
َنا) ٥٨( اآلية  )د ضََّربَناولقَ ( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  َوَلَقْد َضَربـْ

 


 .)ورمحةٌ ( :َرَفَع الّتاَء َمحَزُة َوصالً  َورَْحَمةً ) ٣(ية اآل
لَـــى، "وقفـــاً  كلـــه"ُهـــًدى ) ٢٠، ١٥، ١٠، ٧ ، ٣،٥(يــات اآل ، أْلَقـــى، َولّـــى، تـُتـْ

نَيا  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الدُّ
 .)يات، يوتون( :َوقفاً يِهَما َمحَزُة أبَدَل اهلَمَزَة فِ  يأتِ ، يُؤتون) ١٦، ٤(يتان اآل
 -١ :َوَلُه َوقفاً َوجَهانِ )  ُهْزؤاً (أسَكَن الزّاَي َوَمهََز الَواَو َوصًال َمحَزُة  ُهُزواً ) ٦(ية اآل

 .)ُهْزواً (إبَداُل اهلَمَزِة َواواً 
 .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الزّاي  -٢
 .)يا بـَُينِّ ( :َكَسَر الَياَء ِفيِهّن َمحَزةُ  "كله"يا بـَُنيَّ ) ١٧، ١٦، ١٣(يات اآل
 .)وال ُتَصاِعر( :زَاَد أِلفاً بَعَد الّصاِد َوَخّفَف الَعَني َمحَزةُ  َوال ُتَصعِّر) ١٨(ية اآل

نَــًة بِالنَّْصــِب َأْســَكَن الَعــَني َوأَبْــَدَل َهــاَء الضَّــِمِري تَــاء تَْأنِيــٍث ُمنَـوَّ   نَِعَمــُه  )٢٠(اآليــة 
 ).نِْعَمةً (

  .َسّهَل اهلَمَزَة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َمحَزةُ  َءابَآَءنَا )٢١(ية اآل
 



۲۰٦ 

  بداية الثمن الخامس ...َوَمن ُيسِلْم َوجَهُه إلى اهللا) ٢٢(اآلية 
نَيا، َنّجاُهم، "وقفاً "ُمَسمَّى ، الُوثـَْقى) ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٢(يات اآل أَمـاَهلُّن  الدُّ
 .َمحَزةُ 

أْدَغَمَهـا بِـُدوِن ُغنّـٍة َخلَـٌف وقـس  أقـالٌم َوالَبحـر، َوَمـن ُيسـلم) ٢٧، ٢٢(اآليتان 
 .على ذلك أمثاهلا

ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا َواألرض، األُمــور) ٢٥، ٢٢(اآليتــان  َوَل
 . اهلاَوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمث

ــان  فُصــوِل يف ِمــيِم   بَعــُثُكْم إال، َنضــطّرُهْم إلــى) ٢٨، ٢٤(اآليت
َ
َســَكَت َعلَــى امل

 . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
ِخبُلـٍف َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف   َولَـْو أنّمـا، َبْل أكثـُرُهم) ٢٧، ٢٥(اآليتان 
 .الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً ) ٣٣(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢

 .)َويُنزِل( :ْسَكَن النُّوَن َوَخّفَف الزَّاَي َمحَزةُ أ َويـُنَـزِّل) ٣٤(األية 
 


 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َسوَّاه، ْستَـَوىٱ، أتَاُهم، فْـتَـَراهٱ) ٩، ٤، ٣(يات اآل
ــاِء َمــعَ  َشــيءٍ ) ٧(يــة اآل ِمَهــا إْســَكاِ�َا َوَرو  أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــَزَة َونـََقــَل َحرََكِتَهــا إ  الَي

؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 
 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

 .)َشيّ (َخالٍد 
 :وقَف عليها محزُة بوجَهني َواألْفِئدة) ٩(اآلية 

َ  وعلــى كــٍل منُهمــا إســَقاُط اهلمــزِة الثانِيــة ونقــُل حركتهــا الّنقــُل والّســكت يف اهلمــزِة األو 
 .)أِفَدةسوال -واَلِفدة ( :إ  الفاءِ 



۲۰۷ 

 
 بداية الثمن السادس ...ُقْل يـََتوفّاُكم ّمَلك الَموت) ١١(اآلية 

ـــَرى، يـَتَـَوفّـــاُكم) ٢٨، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١(يـــات اآل ، تـَ
 َمتَـى، "وقفـاً "ُهـًدى، "وقفـاً "ُموَسـى ، األدنَـى، َفَمـأَواُهم، أَوىالمَ ، تـََتَجاَفى، ُهَداَها

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ   َوَمْن اظَلم، َصاِلحاً إنّا) ٢٢، ١٢(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ـــا ـــّبحواْ ) ٢٠، ١٥(ن اآليت ـــٍة َخلَـــٌف  أن َيخرُجـــوا، ُســـجداً َوَس ـــُدوِن ُغّن ـــا ِب أْدَغَمَه
 .وقس على ذلك أمثاهلا

 .)ُأخِفيْ ( :أْسَكَن الَياَء َمحَزُة َوصالً  ُأْخِفىَ ) ١٧(ية اآل
ـــر، األدنَـــى) ٢١(اآليـــة  ـــُه َوصـــًال  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَقـــَف َعليَهـــا األكَب َوَل
 .ت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاالّسك

وقَف عليهـا محـزُة بِتسـِهيِل اهلمـزِة مـَع طـوِل األلـِف َوَقصـرِه وقـس  ِلَقآئِه) ٢٣(ية اآل
 .على ذلك أمثاهلا

فُصــوِل يف ِمــيِم   َمَســاِكنهم إن، ِمــنُهْم أِئّمــة) ٢٦، ٢٤(يتــان اآل
َ
َســَكَت َعلَــى امل

  .صًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلااجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه وَ 
 .)ِلَما( :َكَسَر الالَم َوَخّفَف املِيَم َمحَزةُ   َلمَّا َصبَـُرواْ ) ٢٤(ية اآل

 


 بداية الثمن السابع ...يَآ أيّها الّنِبي اّتِق اهللا) ١(اآلية 
 ،"وقفاً "ِعيَسى ، ُموَسى وَ ، َأْوَلى، وََكَفى، يُوَحى) ٩،١٠ ،٧، ٦، ٣، ٢(يات اآل

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآُءوُكمجاءتكم، 
 .)َتظَاَهرون( :فـََتَح الّتاَء َواهلَاَء َمحَزةُ  ُتظَاِهُرون) ٤(ية اآل

 .وقَف عليها محزُة بتسهيِل اهلمزِة مع طوِل األلِف َوقصره أبَنآءَكم) ٤(اآلية 



۲۰۸ 

أبــَدَل اهلَمــَزَة ِفــيِهّن َواواً َمحــَزُة  المؤمنــون، الُمــؤمنين، بِــالُمؤِمِنين) ١١، ٦(يتــان اآل
 .)املومنون، املومنني، باملومنني( :َوقفاً 

ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ   ومْن أسَفل، ِمْن أنُفِسهم) ١٠، ٦( اآليتان
 . وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف   َعَليُكْم إذ، بَعُضُهْم أوَلى) ٦(ية اآل

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 .ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
أْدَغَمَهـــا بِـــُدوِن ُغنّـــٍة َخلَـــٌف وقـــس  إن يُرِيـــدون، نُـــوٍح َوإبـــَراِهيم) ١٣، ٧( اآليتـــان

  .على ذلك أمثاهلا
 .)عليُهم( :وصًال ووقفاً  َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحَزةُ  "معاً "َعَليِهم ) ١٤، ٩(يتان اآل
 .)وإذ زَّاغت( :أدَغَم الّذاَل يف الزّاي َخّالدٍ  َوإْذ زَاَغت) ١٠(ية اآل
 .)الظُُّنون( :محزةُ َوصًال َوَوقفاً  َحذَف األلفِ  الظُُّنونَا) ١٠(ية اآل
َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا األدبَــار، األبَصــار) ١٥، ١١( آليتــانا

 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
 .)ال َمَقام( :فـََتَح املِيَم قَبَل الَقاَف َمحَزةُ  ال ُمَقام) ١٣(ية اآل
 .)بُِيوتنا( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوتـََنا) ١٣(ية اآل
 .)مُسوالً ( :محزةُ َكتَـَها إَ  السَِّني َوقفاً ْسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحَر أ َمْسُئوالً ) ١٥(ية اآل

 
 بداية الثمن الثامن ...َقْد يَعَلُم اهللا الُمعوِِّقين) ١٨(اآلية 

، الُمؤِمنُـــون، يَـــأتِ ، يُؤِمنُـــواْ ، يَـــأُتون) ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨(يـــات اآل
ـــؤِمِنين  ـــاً "الُم ـــيِهّن َمحـــَزُة  "مع ـــَزَة ِف ـــا: (َوقفـــاً أبـــَدَل اهلَم ـــوا، توني ، املومنـــون، يـــات، يومن
  .)املومنني

ــــات اآل وََكَفــــى ، َقَضــــى، زَاَدُهــــم، يـُْغَشــــى، َجــــآء) ٢٨، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ١٩(ي
نَيا، "وقفاً "  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الدُّ

ِخبُلـٍف  َت َعلى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ   َلْو أنـُّهم، ِحَداٍد أِشَحة) ٢٠، ١٩(اآليتان 
 .مزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوحلَ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 



۲۰۹ 

ـــُه َوصـــًال  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا "معـــاً "األحـــَزاب ) ٢٠(اآليـــة  َوَل
 .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .أمثاهلاأْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلٌف وقس على ذلك  َوإن يَأت) ٢٠(اآلية 
  .وقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة مع طول األلِف َوقصره أنَبآِئكم) ٢٠(ية اآل
 .)ِإْسَوة( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزةُ  ُأْسَوة) ٢١(ية اآل
 َوَلُه َوقفاً إَماَلُة الرّاِء َواهلَمَزة ؛أَماَل الرّاَء َوصًال َمحَزةُ  رََءا) ٢٢(ية اآل

فُصـوِل يف ِمـيِم   َوأورَثُكْم أرَضُهم، زَاَدهْم إال )٢٧، ٢٢(اآليتان 
َ
َسَكَت َعلَـى امل

 .اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
رَاِتِب الّثالث َمَع اإلَماَلة َمحَزةُ  َشآءَ ) ٢٤(ية اآل

َ
 .أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً بِامل

ُهمْ (اً ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقف َعَلْيِهمْ ) ٣٤(اآلية   ).َعَليـْ
 .)قـُُلوِبُمُ ( :َضّم اهلَاَء َوصًال َمحَزةُ  قـُُلوِبِهمُ ) ٢٦(ية اآل
 .َسّهَل اهلَمَزَة َوقفاً َمحَزُة َوَلُه إسَقاطَُها َتطَُئوَها) ٢٧(ية اآل

َروِمَهـا إْسـَكاِ�َا وَ  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٢٧(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .)َشيّ (َخالٍد 

 
  والــثمنبدايــة الجــزء الثــاني والعشــرون   ....َوَمــن يَقنُــْت ِمــنُكن) ٣١(يــة اآل

 .األول
أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغّنــٍة َخَلــٌف وقــس  َمــَرٌض َوقلــن، َوَمــن يَقُنــت) ٣٢، ٣١(اآليتــان 

 .على ذلك أمثاهلا
 .)ويعمل( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  َوَتعَمل) ٣١(ية اآل
 .)يُؤِتَا( :أبَدَل النُّوَن يَاًء َمحَزةُ  نُؤِتَها) ٣١(ية اآل
 .)َوِقْرن( :َسَر الَقاَف َمحَزةُ كَ  َوقـَْرن) ٣٣(ية اآل



۲۱۰ 

َلى، األوَلى) ٤٨، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣(يات اآل وََكَفى ، "وقفاً "َقضى ، يـُتـْ
 أَماَهلُّن َمحَزةُ  أَذاُهم َقَضى، ،َتخَشاه، "وقفاً "َوَتخَشى ، "معاً "

ـــة  ـــى) ٣٣(اآلي ـــَف َعليَهـــا األوَل ـــُه َوصـــًال  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق الّســـكت َوَل
 .ِخبُلٍف عن َخالد

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ   ُمؤِمنـٍة إَذا، ِمْن َءايات) ٣٦، ٣٤(اآليتان 
     .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)ُيوتكنبِ ( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ " معاً " بـُُيوِتُكنّ ) ٣٤، ٣٣( يتاناآل
الُمؤِمنَــات ، "كلــه"الُمــؤِمنين ) ٥٠، ٤٩، ٤٧، ٤٣، ٣٧، ٣٦، ٣٥(يــات اآل
 :َوقفـــــاً أبــــَدَل اهلَمــــَزَة فِــــيِهّن َواواً َمحــــَزُة  بِــــالُمؤِمِنين، "معــــاً "ُمؤِمنَــــة ، ِلُمــــؤِمن، "معــــاً "
 .)باملومنني، مومنة، ملومن، املومنات، املومنني(

هــــا محــــزُة بِتســــِهيِل اهلمــــزِة مــــَع طــــوِل األلــــِف وقــــَف علي َوالّصــــآِئَمات) ٣٥(اآليــــة 
 .َوَقصرِه

 .)فَقد ضَّل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  فـًَقْد َضل) ٣٦(ية اآل
 .)َوإذ تَّقول( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  َوإْذ تـَُقول) ٣٧(ة اآلي

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  رََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل حَ  َشيءٍ ) ٤٠(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 .)َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 .)وَخاِمت ( :َزةُ َكَسَر الّتاَء محَ  َوَخاَتم) ٤٠(ية اآل
 .)سُّوُهنّ أن ُمتَآ( :يِم َمحَزةُ املِ  َضّم الّتاَء َوزَاَد أِلفاً بَعدَ  أن َتَمسُّوُهنّ ) ٤٩(ية اآل
 .)َعليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهم) ٥٠(ية اآل

 
 .بداية الثمن الثاني ...تـُْرِجي َمن َتَشآء) ٥١(ية اآل
نَيا، إنَاه، "معاً "أْدَنى ) ٥٩، ٥٧، ٥٣، ٥١(يات اآل  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الدُّ

 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اَخلمسة َتَشآءُ ) ٥١(اآلية 



۲۱۱ 

ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلـى املفُصــوِل َخلَـٌف َســكَ   َولَــْو أعَجبـك، ِمــْن أزَواج) ٥٢(اآليـة 
  .ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على  ؛وصًال ووقفاً 

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٥٢(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 كُت ِخبُلٍف َعن َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال السّ 
 .)َشيّ (َخالٍد 
ـــة  ـــٌف وقـــس علـــى ذلـــك  ِمـــن َوَرآء، أن يُـــؤَذن) ٥٣(اآلي ـــُدوِن ُغنّـــٍة َخَل أْدَغَمَهـــا ِب
 .أمثاهلا
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف   َذِلُكْم أطَهـر، َلُكْم إلى) ٥٣(اآلية 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 .اِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهل
 .)بُِيوت( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوت) ٥٣(ية اآل
الُمــؤِمِنين ، "معــاً "يُــؤُذون ، تُــؤُذواْ ، يُــؤِذي، يُــؤَذن) ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٣(يــات اآل
، تـوذوا، يـوذي، يـوذن: (أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهّن َواواً َمحَزُة َوقفـاً  يُؤَذين، َوالُمؤِمَنات، "معاً "

 .)يوذين، ومناتوامل، املومنني، يوذون
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً ) ٥٤(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـلَ  َشيءٍ ) ٥٤(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 

َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بَِتســِهيِل اهلَمــَزِة َمــَع طُــوِل األلِــِف َوَقصــرِِه  َســآِئِهنّ نِ ) ٥٥(يــة اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا

 
 .بداية الثمن الثالث ....لَِئن َلْم يَنَتِه الُمَناِفُقون) ٦٠(ية اآل



۲۱۲ 

 ؛وقفـــاً وصـــًال و ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ   قُـــْل إنَمـــا) ٦٣(اآليـــة 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ 

ــاً َوال) ٧١، ٦٥(اآليتــان  ــع، َولِي ــن يُِط ــٍة َخَلــٌف وقــس علــى  َوَم ــُدوِن ُغّن أْدَغَمَهــا ِب
 .ذلك أمثاهلا

ــِبيالْ ، الرَُّســوالْ ) ٦٧، ٦٦(يتــان اآل  :َحــَذَف األلِــَف ِمنُهَمــا َمحــَزُة َوقفــاً َوَوصــالً  السَّ
 .)يلالسَّب، الرَّسول(

 .)كِثرياً ( :أبَدَل الَباَء ثَاًء َمحَزةُ  َكِبيراً ) ٦٨(ية اآل
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  ُموَسى) ٦٩(ية اآل

فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع َخَلــٌف ِخبُْلــٍف   َلُكــْم أعَمــالُكم) ٧١(اآليــة 
َ
َســَكَت َعَلــى امل

 . عنُه َوصًال َوَوقفا
َولَــُه َوصــًال  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َعليَهــاَوقَــَف  اإلنَســان، األَمانَــة) ٧٢(اآليــة 

    .  الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
املــومنني ( :أبــَدَل اهلَمــَزَة ِفيِهَمــا َواواً َمحــَزُة َوقفــاً  الُمــؤِمنيَن والُمؤِمنــات) ٧٣(يــة اآل

 .)واملومنات
 


 .)يومنون، تاتينا( :أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهَما َمحَزُة َوقفاً  يُؤمنون، تأتِيَنا) ٨، ٣(يتان اآل
َحـــَذَف األلِـــَف بَعــَد الَعـــِني َوَشـــّدَد الـــالَم َوزَاَد أِلفـــاً بَعـــَدَها  َعـــاِلِم الَغيـــب) ٣(يـــة اآل
 .)َعّالِم الغيب( :َمحَزةُ 
 .َزةُ أَماَهلُّن محَ  أفتَـَرى، "وقفاً "َويـََرى ، بـََلى) ٨، ٦، ٣(يات اآل
 .)ألِيمٍ ( :َجّر املِيَم َوصًال َمحَزةُ  ألِيمٌ ) ٥(ية اآل
  .)ـراطزصـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلٌف  ِصراط) ٦(ية اآل
ــة اآل ــيِهّن يَــاًء َمحــَزةُ  ُنســِقط، َنخِســف، َنَشــأ) ٩(ي ــوَن ِف ، َخيِســف، َيَشــأ( :أبــَدَل الّن

 .)ُيسِقط
 .)ِبُم( :ا َمحَزةُ َضّم اهلَاَء ِفيهَ  ِبِهم) ٩(ية اآل



۲۱۳ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٩(اآلية   ).َعَليـْ
 .)كْسفاً ( :أْسَكَن السَِّني َمحَزةُ  ِكَسفاً ) ٩(ية اآل

 
 بداية الثمن الرابع ....َوَلَقْد َءاتَيَنا َداوَد ِمّنا َفضالً ) ١٠(ية اآل

ِخبُلـٍف  ملفُصـوِل َخلَـفٌ َسـَكَت َعلـى ا  َعْن أمرِنـا، يناَوَلَقْد َءاتَ ) ١٢، ١٠(اآليتان 
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغنّــٍة َخلَــٌف وقــس  َوَمــن يَــزِغ، َســاِبَغاٍت َوقَــدر) ١٢، ١١(اآليتــان 
 .على ذلك أمثاهلا

 :َمحــــــَزةُ  َأْســــــَكَن اليــــــاء وحــــــذفها وصــــــًال اللتقــــــاء الســــــاكنني ِديَ ِعَبــــــا) ١٣(يــــــة اآل
 .)يْ عبادِ (

ــاألِخَرة، األرض) ٢١، ١٤(اآليتــان  ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا ِب َوَل
 . َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .بَِتسِهيِل اهلَمَزةِ  َوقَف َعَليَها َمحَزةُ  ِمنَسأَته) ١٤(ية اآل
ـــان اآل ـــؤِمنين، تَأُكـــل) ٢٠، ١٤(يت ، تاكـــل( :َمـــا َمحـــَزُة وقفـــاً أبـــَدَل اهلَمـــَزَة ِفيهِ  الُم

 .)املومنني
 .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحَزةُ  "كله"َعَليِهم ) ٢١ ،٢٠ ،١٦( ياتاآل

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  َكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحَر  َشيءٍ ) ١٧(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  "وقفاً "قـًُرى ، "وقفاً " الُقَرى) ١٨(ية اآل
 )ولَقد صَّدَّق( :أَدَغَم الّداَل يف الّصاد َمحَزةُ  َوَلَقْد َصّدق) ٢٠(ية اآل
 .)أُِذنَ ( :َضّم اهلَمَزَة َمحَزةُ  أِذنَ ) ٢٣(ية اآل

 
  بداية الثمن الخامس ...ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم) ٢٤(ية اآل



۲۱٤ 

أْدَغَمَهـا بِـُدوِن ُغنّـٍة َخلَـٌف وقـس  َبِشـيراً َونَـِذيراً ، َمـن يَـرزقُكم )٢٨، ٢٤(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا

َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها األغالل، َواألرض) ٣٣، ٢٤(اآليتان 
 . َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   قُــْل أُرونِــي، أو ُهــدىً ) ٢٧، ٢٤(اآليتــان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 . وقَف عليها محزُة بأوجهها الِثالثة ُشرََكآءَ ) ٢٧(اآلية 
، الُهـَدى، تـَـَرى، َمتَـى، "وقفـاً "هدًى ) ٤٣، ٣٧، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٤(يات اآل

َلى، زُْلَفى، َجآءَُكم  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآَءُهم، "وقفاً "ُمفتَـَرى، تـُتـْ
أبـــَدَل اهلَمـــَزَة  ُمؤِمُنـــون، ُمـــؤِمِنين، نُـــؤِمن، َتْســـَتْئِخُرون) ٤١، ٣١، ٣٠(يـــات اآل

 .)مومنون، مومنني، نومن، تستاخرون( :ِفيِهّن َوقفاً َمحَزةُ 
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه َسـ  بَعُضُهْم إلى) ٣١(آلية ا

َ
َكَت َعلَـى امل

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفا
إذ ( :َمـَع إبـَداِل اهلَمـَزِة أِلفـاً َوقفـاً أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحـَزُة  إْذ تَأُمُرونـََنا) ٣٣(ية اآل
 .)مرونناتَّا

 .)الُغرَفة( :َزةُ َحَذَف األِلَف محَ  الُغُرفَات) ٣٧(ية اآل
إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٣٩(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 الّسكُت ِخبُلٍف َعن  َوالرَّوِم َوَلُه َوصالً 
 .)َشيّ (َخالٍد 

 .)نقول، حنشرهم( :أبَدَل الَياَء ِفيِهَما نُوناً َمحَزةُ  يـَُقول، َيْحُشُرُهم) ٤٠(ية اآل
 .)عليُهم( :ضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهم) ٤٣(ية اآل

 .َقصرِهوقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة مع طوِل األلِف وَ  َءابَآؤُكم) ٤٣(اآلية 
 

 بداية الثمن السادس ....ُقْل إنََّما أِعُظُكم ِبَواِحَدة) ٤٦(ية اآل



۲۱٥ 

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوأّنى، تـََرى، َجآء، َمثْـَنى َوفـَُراَدى) ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٦(يات اآل
 وصـالً ِخبُلٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ   ِبَواِحَدٍة أن، ُقْل إنَّما) ٤٦(اآلية 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛ووقفاً 

ـــٍف عنـــُه   َلُكـــْم إن) ٤٧(اآليـــة  فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَلـــٌف ِخبُْل
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . َوصًال َوَوقفا
َكاِ�َا َوَروِمَهـا إْسـ أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٤٧(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن )َشيِ (َوقفاً 

 .)َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 .)أجريْ ( :أْسَكَن الَياَء َمحَزةُ  أْجِريَ ) ٤٧(ية اآل
 .)الِغُيوب( :َكَسَر الَغَني َمحَزةُ  لغُُيوبا) ٤٨(ية اآل
 .)التناؤِ( :َمهََز الَواَو َمحَزةُ  التـََّناُوشُ ) ٥٢(ية اآل

 


ـــأّنى، َمثْـَنـــى) ١٣، ١٢، ١١، ٨، ٥، ٣، ١(يـــات اآل نَيا، َف ـــَرَءاه، الـــدُّ ـــى، فـَ ، أُنَث
 .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ  "وقفاً "ُمَسّمى ، "وقفاً "َوتـََرى 

 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلمسة وقس على ذلك أمثاهلا َيَشآءُ ) ١(آلية ا
ــاِء َمــعَ  َشــيءٍ ) ١(اآليــة  إْســَكاِ�َا َوَروِمَهــا  أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــَزَة َونـََقــَل َحرََكِتَهــا إ  الَي
اِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـ)َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .)َشيّ (َخالٍد 

 .)َغريِ ( :َوَرّقَق َلفُظ اَجلالَلةِ ؛َجرَّ الرّاَء َمحَزةُ  َغيُر اهللا) ٣(ية اآل
، توفكــون( :قفــاً أبــَدَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة ِفيِهَمــا وَ  تَــأُكُلون، ُتؤَفُكــون) ١٢، ٣( يتــاناآل

 .)تاكلون
 .)تـَْرِجع( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزةُ  تـُْرَجع) ٤(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٨(اآلية   ).َعَليـْ



۲۱٦ 

 .)الرِّيح( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  الرِّيَاح) ٩(ية اآل
 

 بداية الثمن السابع ....يَـٰأيـَُّها الّناس) ١٥(ية اآل
 .)يات، يشا( :أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهَما أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  يَأتِ ، َيَشأ) ١٦(ية اآل

أْدَغَمَهـــا بِـــُدوِن ُغّنـــٍة َخَلـــٌف وقـــس علـــى  َواِزرٌَة ِوزرَ ، إن َيَشـــأ) ١٨، ١٦(اآليتـــان 
 .ذلك أمثاهلا

ـــــات اآل ـــــى، ُأخـــــَرى) ٣٧، ٣٦، ٢٨، ٢٥، ١٩، ١٨(ي ـــــى، قـُْرَب ـــــى، تـَزَّك ، يـَتَـزَّك
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآءَُكم، يُقَضى، "وقفاً "َيخَشى، َجآَءتُهم، األعَمى
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   أْن أنــت، ُمثَقلــٌة إلــى) ٢٣، ١٨(اآليتــان 
 . س على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وق ؛وصًال ووقفاً عنُه 

  :َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِبِسّتِة أوَجهٍ  َشيءٌ ) ١٨(اآلية 
  .)َشي(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إ  الَياِء َمَع اإلسَكاِن َوالرَّوِم واإلمشَاِم  -٣و٢و١
َوَوصــَلَها ) َشــيّ (إلمشَــام إبــَداُل اهلَمــَزِة يَــاًء َمــَع اإلدَغــام َوَعليــِه اإلســَكان َوالــرَّوِم َوا -٥و٤

  .َمحَزُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا األحيَـآء، األعَمـى) ٢٢، ١٩(اآليتان 

 . َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 .مَسةوقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَ  َيَشآءُ ) ٢٢(اآلية 
 ).َأختُّ (أَْدَغَم الذَّال يف التَّاِء َمحَزُة  َأَخْذتُ ) ٢٦(اآلية 
 :وقَف عليها محزُة بِاثين عَشر وجهاً  ـُٰؤاْ الُعَلمَ ) ٢٨(األية 
 .ألفاً مَع طُوِل األلِف وتوسطها َوَقصرِها إبدال اهلمزةُ  -٣و٢و١
 .اً وهذه اخلمسُة ِقياس.َتسِهيلَها مَع الطوِل َوالَقصر -٥و٤
 .إبداهلا واواً مَع الطوِل والتَوسِط َوالقصر -٨و٧و٦
 .اإلمشَام مَع الطوِل والتوسِط والقصرِ  -١١و١٠و٩
 .َروِم الواِو مَع َقصِر األلفِ  -١٢



۲۱۷ 

وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة األوَ  ) ولؤلؤٍ ( :جّر اهلمزَة محزةُ  َوُلؤُلؤاً ) ٣٣(اآلية 
 .اهلمزِة الثانَِية َوإبداهلا واواً َمع اإلسَكاِن َوالروم واواً َساِكَنًة وبَتسِهيلِ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٣٦(اآلية   ).َعَليـْ
 

  بداية الثمن الثامن ...إن اهللا يُمِسك) ٤١(ية اآل
ــْن أَحــد، إْن أمَســَكُهَما) ٤١(اآليــة  لــٍف عنــُه ِخبُ َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ِم

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
َولَـــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا األَمـــم، َواألرض) ٤٢، ٤١(اآليتــان 

 . َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
ـــان اآل ـــآَءُهم) ٤٥، ٤٢(يت ُمَســـمًَّى  زادهـــم،  ،"وقفـــاً " إحـــَدى، أهـــَدى، )معـــاً (َج
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآء، "وقفاً "

فُصـــوِل يف ِمـــيِم   يُـــؤِخرُهْم إلـــى، زَادُهـــْم إال) ٤٥، ٤٢(اآليتـــان 
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
َوَوقَـَف َعَليَهـا ، ) السَّـيِّْئ َوَال (اِن اهلَمَزِة َوَصَلَها َمحَزُة بِإسكَ  َوال السَّيِّئِ ) ٤٣(ية اآل
 .)يالسيَّ (مدية  إبَداِهلَا يَاًء َساِكَنةً ب

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٤٤(اآلية 
َع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـ)َشيِ (َوقفاً 

 .)َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 


 .إَماَل الَياَء َمحَزةُ  يس) ١(ية اآل
 .)ـراطزِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ِصراط) ٤(ية اآل
 .)يومنون( :أبَدَهلَُما َمحَزُة َوقفاً  )معاً (ِمنون يُؤ  )١٠، ٧(يتان اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٠(اآلية   ).َعَليـْ



۲۱۸ 

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ١٢(اآلية 
َداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـ)َشيِ (َوقفاً 

 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
 .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 

أَمـاَهلُّن  َيسـَعى، "وقفاً "أقَصى، َوَجآءَ ، َجاَءَهاالموتى، ) ٢٠، ١٣، ١٢( ياتاآل
 .َمحَزةُ 
 .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  إلَيِهم) ١٤(ية اآل
 .)وما ْيل ال( :أسَكَن الَياَء َمحَزةُ  َوَما ِلَي ال) ٢٢(ية اآل

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً ) ٢٣(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(دَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإ -٢

 
والـثمن    بداية الجزء الثالـث والعشـرون....َوَما أنَزلَنا َعَلى َقوِمه) ٢٨(ية اآل

 .األول
ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ   َرُسـوٍل إال، َكانَـْت إال) ٣٠، ٢٩(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاّنقُل َوالّتحِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً ال ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َلــٍك َيســَبحون، َصــيَحًة َواِحــَدة) ٤٠، ٢٩( آليتــانا أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغّنــٍة َخَلــٌف  فـَ
 .وقس على ذلك أمثاهلا

  .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمَزَة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  يستهزئون) ٣٠(ية اآل
أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهّن أِلفاً َمحَزُة  تَأُخُذُهم، يَأُكُلون، يَأتِيِهم) ٤٩، ٣٣، ٣٠(يات اآل
 .)تاخذهم، ياكلون، ياتيهم( :َوقفاً 

فُصوِل يف ِميِم اجلمِع َخَلٌف   نـُّهْم إلَيهمأَ ، َكْم أهَلكنا) ٣١(اآلية 
َ
َسَكَت َعَلى امل

 .ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
 .)إليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  إلَيِهم) ٣١(ية اآل



۲۱۹ 

ــان  َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا األزَواج، األرض) ٣٦، ٣٣(اآليت
 .َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)الِعُيون( :َكَسَر الَعَني َمحَزةُ  الُعُيون) ٣٤(ية اآل
 .)ُمثُرِهِ ( :َضّم الثّاَء َواملِيَم َمحَزةُ  َمرِهِ ثَ ) ٣٥(ية اآل
 .)تْ لَ مِ عَ ( :َحَذَف اهلَاَء َمحَزةُ  َعِمَلْتهُ ) ٣٥(ية اآل
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َمَتى) ٤٨(ية اآل
 .)َخيِْصُمون( :َوَخّفَف الّصاَد َمحَزةُ أسَكَن اخلَاَء  َيِخصُِّمون) ٤٩(ية اآل
 .)مرقدنا هذا( :ال َسكَت حلَِمَزَة بَينَـُهَما َذاهَ سَمْرَقِدنَا) ٥٢(ية اآل

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً ) ٥٤(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢
 .)ظُلل( :َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  َضّم الظّاءَ  لٍ ِظالَ ) ٥٦(ية اآل
 .وإبداهلا وحذفهاَوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيل اهلَمَزِة  ُمتَِّكُئون) ٥٦(ية اآل

 
 بداية الثمن الثاني ....أَلْم أْعَهْد عَليكم) ٦٠(ية اآل
، ـــراطزِصـــ( :ِهمــا َخلَــفأَشــّم الّصــاَد زَايــاً في الصــراط، ِصــراط) ٦٦، ٦١(يتــان اآل
 .)ـراطزالِصـ

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   يــَروْا أنّــا، َوَلقــْد أَضــل) ٧١، ٦٢( آليتــانا
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)ُجُبَالً ( :َمحَزةُ  َضّم اجلِيَم َوالَباَء َوَخّفَف الالمَ  ِجِبالّ ) ٦٢(ية اآل
 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  بـََلى، فَأّنى) ٨١، ٦٦(يتان اآل

أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغنّــٍة َخَلــٌف وقــس علــى  مــن ُيحــيِ ، ُمِضــّياً َوال) ٧٨، ٦٧(اآليتــان 
 .ذلك أمثاهلا

 .)ياكلون( :أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمحَزُة وقفاً  يَأُكُلون) ٧٢(ية اآل



۲۲۰ 

َولَـُه  ؛بِالّنقِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها األخَضر، اإلنَسان) ٨٠، ٧٧(اآليتان 
 . َوصًال الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  َشيئاً ) ٨٢(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  إبَدالُ  -٢

إْسـَكاِ�َا َوَروِمَهـا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـَزَة َونـََقـَل َحرََكِتَهـا إ  اليَـاِء َمـعَ  َشيءٍ ) ٨٣(اآلية 
انِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّ )َشيِ (َوقفاً 

 .)َشيّ (َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
 


ــــات اآل ــــّفاً ) ٣، ٢، ١(ي ــــافَّاِت َص ــــراً ، َوالصَّ ــــالزَّاِجَراِت زَْج ــــراً ، َف ــــاِت ِذْك  فَالتَّالَِي
دِّ الالزِم سِ  أدَغَمها َمحَزُة من ُدوِن َرومٍ 

َ
فـالزاجرآت ، والصافآت صَّفا( :ُت َحرََكاتَمَع امل

 .)فالتاليآت ذِّكرا، زِّجراً 
 .أماهلا َمحَزةُ  األعلى) ٨(اآلية 

  .)َعِجبتُ ( :َضّم الّتاَء َمحَزُة َوصالً  عِجْبتَ ) ١٢(ية اآل
 

 بداية الثمن الثالث ....احشروا الذين ظلموا) ٢٢(ية اآل
 .زَاياً َخلفٌ  أَشم الصادَ  ِصَراط) ٢٣(اآلية 

ـــــة اآل ـــــُئوُلون) ٢٤(ي ـــــِني َوقفـــــاً َمحـــــَزةُ  َمْس ـــــا إَ  السِّ ـــــَل َحرََكتَـَه ـــــَزَة َونـََق  :أســـــَقَط اهلَم
 .)َمُسوُلون(

ــَع طُــوِل األلِــِف  "معــاً "يـََتَســآَءُلون ) ٥٠، ٢٧(يتــان اآل َســّهَل َمحــَزُة اهلَمــَزَة َوقفــاً َم
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوَقصرِِه 
أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقـس   َغوٌل وال، بَعٍض يـََتَسآءُلون) ٤٧، ٢٧(اآليتان 

    .على ذلك أمثاهلا



۲۲۱ 

 :َمحـــــَزُة َواواً َوقفـــــاً ِفيِهَمـــــا أبـــــَدَل اهلَمـــــَزَة  الُمـــــؤِمِنين، ُمـــــؤِمِنين) ٨١، ٢٩( يتـــــاناآل
 .)املومنني، مومنني(

فُصــوِل يف ِمــيِم َســَكَت  إنـُّهــْم ألَفــوا، فَأغَوينَــاكْم إنّــا) ٦٩، ٣٢(اآليتــان 
َ
َعلَــى امل

 .اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  نَاَدانَا، األوَلى، َجآء) ٧٥، ٥٩، ٣٧(يات اآل

ـــان  ـــيم) ٥٩، ٣٨(اآليت ـــى، األِل ـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  األول ـــَف َعليهـــا بِالنْق ـــُه  ؛َوَق َوَل
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤٥(اآلية   ).َعَليـْ
 .)يُنزُِفون( :َكَسَر الزّاَي َمحَزةُ  يُنَزُفون) ٤٧(ية اآل

َخلَـٌف ِخبُلـٍف َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل   َهْل أنُتم، َوِعظاماً أِءنا) ٥٤، ٥٣(اآليتان 
 .حلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاوَ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .أَماَل الرّاَء َواهلَمَزَة َمحَزةُ  فـََرَءاهُ ) ٥٥(ية اآل
ـــة اآل ـــالُِئون) ٦٦(ي ) فمـــالُ ن(.َوقفـــاً يـــاء َســـّهَل اهلَمـــَزَة َمحـــَزُة َوأســـَقَطَها َوأبـــَدَهلَا  َفَم
 ).فماليون) (فمالون(

 .أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  َوَلَقْد َضل) ٧١(ية اآل
 

 بداية الثمن الرابع َوإّن ِمن ِشيَعتِه َإلبَراِهيم) ٨٣(ية اآل
  .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتحِقيِق اهلَمَزِة َوَتسِهيِلَها َإلبَراِهيم) ٨٣(ية اآل
َهلُّن أَمـــا "معـــاً "ُموَســـى، َشـــآء، أَرى، َجـــآءَ ) ١٢٠، ١١٤، ١٠٢، ٨٤(يـــات اآل
 .َمحَزةُ 
 )كلـه(الُمؤِمِنين ، ُتؤَمر، تَأُكُلون) ١٣٢، ١٢٢، ١١١، ١٠٢، ٩١(يات اآل

 .)املومنني، تومر، تاكلون( :أبَدَهلُّن َمحَزُة َوقفاً 
  )عليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزُة ِفيِهَما "معاً "َعَليِهم  )١٣٧، ٩٣( يتاناآل
 .)يُزِفون( :ةُ َمحزَ  الَياءَضّم  َيزِفُّون) ٩٤(ية اآل



۲۲۲ 

 ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األِخــرين، األســَفِلين) ١٠٨، ٩٨(اآليتــان 
 .َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

َخلَـٌف ِخبُلـٍف َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل   إْذ أبـق، َذاِهـٌب إلـى) ١٤٠، ٩٩(اآليتان 
 .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ  ؛اً وصًال ووقفعنُه 
 .)تُري( :َضّم الّتاَء وََكَسَر الرّاَء َوأبَدَل األِلَف يَاًء َمحَزةُ  تـََرى) ١٠٢(ية اآل
 .)يَا بـَُينِّ ( :َكَسَر الَياَء َمحَزُة َوصالً  يَا بـُّنيَّ ) ١٠٢(ية اآل
 :أوجهٍ  وقَف عليها محزُة بِثالثةِ  يَآ إبَراهيم) ١٠٤(آلية ا
 .حتقيُق اهلمزِة مَع طوِل األلفِ  -٢و١
 .مَع طوِل األلِف َوقصرِهتسهيُل اهلمزِة  -٣
اَل يف الّصاِد َمحَزةُ  َقْد َصدَّقت) ١٠٥(ية اآل   )َقد صَّدقت( :أدَغَم الدَّ
ــــة اآل ــــا) ١٠٥(ي ــــا  الرُّْءَي ــــُه ِفيَه ــــَداِل اهلَمــــَزِة َواواً َوَل ــــا َمحــــَزُة بِإب ــــَف َعَليَه ــــار َوَق اإلظَه

 .)الريّا –الرويَا ( :َواإلدَغام
    .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  ُمحِسٌن َوظَاِلم) ١١٣(اآلية 

 .)ـراطزالِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف الصَِّراط) ١١٨(ية اآل
 

 مسبداية الثمن الخا فـََنبذنَاه بِالَعرآِء َوهَو َسِقيم) ١٤٥(ية اآل
أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   إنَاثـاً َوهـم، ِمن يَقِطين) ١٥٠، ١٤٦( يتاناآل

    .على ذلك أمثاهلا
ـــانا ـــٍف أو) ١٥١، ١٤٧( آليت ـــم، أل ـــْن إفِكِه ـــٌف َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل   ِم َخَل

 .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
فُصـوِل  فاسَتفِتِهْم أِلَربّـك، َفَمّتعَناُهْم إلى) ١٤٩، ١٤٨(اآليتان 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 .وقس على ذلك أمثاهلا يف ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
 .َوقفاً أَماَهلَا َمحَزُة  أْصَطَفى) ١٥٣(ية اآل

ــة  ــين) ١٦٨(اآلي ــ األّوِل ــُه َوصــًال الّســكُت  ؛ِل َوالّســْكِت َمحــزةُ َوَقــَف َعليهــا بِالنْق َوَل
 .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



۲۲۳ 

اَل يف السِِّني َمحَزةُ  َوَلَقْد َسبَـَقت) ١٧١(ية اآل  .)َولَقد سَّبَـَقت( :أدَغَم الدَّ
 



 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َجآَءُهم) ٤(ية اآل
 .َوَصَلَها َمحَزُة بِالسَّكِت ِخبُلٍف َعن َخّالدٍ  "معاً "َلَشيٌء ) ٦، ٥( يتاناآل
 .)فـَُواق( :َضّم الَفاَء َمحَزةُ  فـََواق) ١٥(ية اآل

 
 بداية الثمن السادس ...نـََبؤْا الَخصمَوَهْل أتَاك ) ٢١(ية اآل
ـــــــــــــــات اآل ـــــــــــــــاك) ٤٦، ٤٣، ٤١، ٤٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١(ي ـــــــــــــــى، أَت ، بـََغ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "ِذكَرى ، َوِذكَرى، اَدىنَ ، الَهَوى، "معاً "َلُزلَفى
َخلَــٌف ِخبُلــٍف َســَكَت َعلــى املفُصــوِل   بَعــٍض إال، َوَهــْل أتَــاك) ٢٤، ٢١(اآليتــان 
  .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
أدَغَمُهــّن َمحــَزُة  َلَقــْد ظََلَمــك، َخلَــواإْذ دَ ، إْذ َتَســّوُرواْ ) ٢٤، ٢٢، ٢١(يــات اآل

 .)لقد ظَّلمك، إذ دَّخلوا، إذ تَّسوروا( :َوصالً 
 .)ـراطزالِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف الصَِّراط) ٢٢(ية اآل

    .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  ِتسٌع َوِتسُعون) ٢٣(اآلية 
 .)وْيل نعجة( :أسَكَن الَياَء محزُة َوصالً  ةَوِلَي نَعج) ٢٣(اآلية 
 .سّهل اهلمزَة محزُة َوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا َمَئاب) ٢٥(اآلية 

َولَـــُه  ؛َوقَــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  َواألرض، األرض) ٢٧، ٢٦(اآليتـــان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)مسَِّينْ ( :َوصًال َمحَزةُ  هاَحَذفَ أسكن الياء و  َمسَِّنيَ ) ٤١( يةاآل
 .)لـَّْيَسعَ ٱوَ ( :بَعَدَها َمحَزةُ  َوأسَكَن الياءَ الَم َمفُتوحًة لَشّدَد ا ْلَيَسعَ ٱوَ ) ٤٨(ية اآل

 
 بداية الثمن السابع َوِعنَدُهْم قَاِصَرات الّطرِف أتَراب) ٥٢(ية اآل

 .وقَف عليها محزُة بتسهيِل اهلمزةِ  ـابَمئَ ) ٥٥(اآلية 



۲۲٤ 

أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   إن يُـوَحى، حميٌم َوغّساق) ٧٠، ٥٧(اآليتان 
    .على ذلك أمثاهلا

فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع  ِبكــْم أنــُتم، ِبهــْم إنّهــم) ٦٠، ٥٩(اآليتــان 
َ
َســَكَت َعَلــى امل

 .على ذلك أمثاهلاَخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس 
َخلَــٌف ِخبُلــٍف  َســَكَت َعلــى املفُصــولِ   ُســخرياً أم، بَــْل أنــُتم) ٦٣، ٦٠(اآليتــان 
  .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يُوَحى، األعَلى، نـََرى) ٧٠، ٦٩، ٦٢(يات اآل
 .قـَلََّلَها َمحَزةُ  ْشَراراأل) ٦٢(ية اآل

َولَــُه  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األبَصــار، األشــَرار) ٦٣، ٦٢(اآليتــان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ــذناهمٱ( :أبــَدَل َمهــَزُة الَقطــِع َمهــَزَة َوصــٍل َمكُســوَرٍة َمحــَزةُ  أتََّخــْذنَاُهم) ٦٣(يــة اآل  )ختَّ
 .بمزة مكسورة ويبتدء

 .)ُسخرِيّاً ( :َضّم السَِّني َمحَزةُ  ِسخرِيّاً ) ٦٣(ية اآل
 .)ِيلْ ِمن( :أسَكَن الَياَء َمحَزُة َوصالً  ِلَي ِمن) ٦٩(ية اآل

 


ـــأّنى، "وقفـــاً "ُمَســـّمى، الصـــَطَفى، زُْلَفـــى) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣(يـــات اآل ، ْرَضـــىيَـ ، َف
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  ُأخَرى
 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة أولِياءَ ) ٣(اآلية 
 .وقَف عليها محزُة بأوجهها اخلمسة َيَشآءُ ) ٤(اآلية 

ِة قَبَلَهـا َولَـُه ابتِـَداًء َضـمُّ اهلَمـزَ  َكَسـَر اهلَمـَزَة َواملِـيَم َمحـَزُة َدرجـاً ِمبَـا أُمََّهاِتُكم) ٦(ية اآل
 .)أُمَّهاتكم، ِإمَِّهاتكم( :َكَحفصٍ   َوفَتُح املِيمِ 

 
  بداية الثمن الثامن ...َوإَذا َمسَّ اإلنَساَن ُضرّ ) ٨(ية اآل



۲۲٥ 

َولَـُه َوصـًال  ؛َوَقَف َعليها بِالنْقـِل َوالّسـْكِت َمحـزةُ  األِخَرة، اإلنَسان) ٩، ٨(اآليتان 
 .أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك 

َخلَـــٌف ِخبُلـــٍف عنـــُه َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل   ِمـــْن أصـــَحاب، ُمِنيبـــاً إليـــه) ٨(اآليـــة 
  .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 

 .)أَمن( :َخّفَف املِيَم َمحَزةُ  َأمَّن) ٩(ية اآل
ـــة  غمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس علـــى ذلـــك أد َســـاجداً َوَقآِئمـــاً َيحـــذر) ٩(اآلي
    .أمثاهلا

نَيا) ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٨، ١٧، ١٠(يــــات اآل ، "وقفــــاً "يـُــــَوّفى، "معــــاً "الــــدُّ
تَـَراهُ ، َهَداُهم، الُبشَرى  فَأتَاُهم، "وقفاً "ُهَدى، َلذِكَرى، فـَ

 . أَماَهلُّن َمحَزةُ 
فُصـــوِل يف ِمـــ ُهـــْم أْولـــوا) ١٨(اآليـــة 

َ
يِم اجلمـــِع َخَلـــٌف ِخبُْلـــٍف عنـــُه َســـَكَت َعَلـــى امل

 .َوصًال َوَوقفا
 .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اَخلمسة َيَشآءُ ) ٢٣(اآلية 

َنا) ٢٧(ية اآل  .)ولَقد ضَّربنا(:أدَغَم الّداَل يف الضَّاِد َمحَزُة َوصالً  َوَلَقْد َضَربـْ
 

  والثمن األولالعشرون  بداية الجزء الرابع و ...َفَمْن أظَلُم ِممَّن) ٣٢(ية اآل
َخلَـٌف ِخبُلـٍف ِل َسَكَت َعلى املفُصـو   ُقْل أرََءيتم، َفَمْن أظلم) ٣٨، ٣٢(اآليتان 
  .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
  .ِلِف َوَقصرِِه َوقفاً أَماَهلَا َمحَزُة َوَسّهَل اهلَمَزَة َمَع طُوِل األ َجآَءه) ٣٢(ية اآل
ــــــاتاآل ــــــَوى) ٥٠، ٤٨، ٤٢، ٤١، ٣٣، ٣٢( ي ــــــَدى، َجــــــآء، "وقفــــــاً "َمث ، اهَت

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أْغَنى، َوَحاق، "وقفاً "ُمَسمَّى، األخَرى، "وقفاً "يـَتَـَوّفى
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـعِ  َوَيجـزِيـَُهْم أجـرُهم، َعنُهْم أسـَوأ) ٣٥( ةاآلي

َ
 َسـَكَت َعلَـى امل

  . َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
 .)ِعَباَده(:َكَسَر الَعَني َوفـََتَح الَباَء َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها َمحَزةُ   َعْبَدهُ ) ٣٦(ية اآل



۲۲٦ 

أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس   ِفتَنــٌة َوَلِكــن، َوَمــن ُيضــلل) ٤٩، ٣٦( آليتــانا
     .على ذلك أمثاهلا

ـــة آلا ـــَي اهللا) ٣٨(ي ـــاَء وَحـــَذفـََها  أرَاَدِن  :َوصـــًال َمحـــَزُة َوَرقّـــَق َلفـــظ اَجلاللـــةِ َأْســـَكَن الَي
 .)أرادِن اهللا(

َولَــُه  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األنُفــس، َواألرض) ٤٢، ٣٨(اآليتــان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤١(ة اآلي  ).َعَليـْ
َضــــــّم الَقــــــاَف وََكَســــــَر الّضــــــاَد َوأبــــــَدَل األلِــــــَف يَــــــاًء َمفُتوحــــــًة  َقَضــــــى) ٤٢(يــــــة اآل
 .)ُقِضيَ (:َمحَزةُ 
 .)املوتُ ( :َرَفَع الّتاَء َمحَزةُ  الَمْوتَ  )٤٢(ية اآل

 .زُة بِأوجهها الثالثةوقَف عليها مح ُشَفَعآءَ ) ٤٣(اآلية 
 :َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِبوجَهنيِ  َشيئاً ) ٤٣(اآلية 
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢
 .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:ثَُة أوُجهٍ حلَِمَزَة َوقفاً َثال ونيستهزءُ  )٤٨(ية اآل
 .)يومنون( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة َواواً َوقفاً  يُؤِمُنون) ٥٢(ية اآل

 
  بداية الثمن الثاني ....ُقْل يَـِٰعَبادَي الّذين) ٥٣(ية اآل

 )يَا ِعباِد الذين( :زةُ َوصًال محَأْسَكَن الَياَء مث َحَذفـََها  يَاِعَبادَي الذين) ٥٣(اآلية 
أدغمها خلٌف بدوِن غنـٍة وقـس علـى   بَغَتًة َوُهم، أن يَأتِيُكم) ٥٥، ٥٤(اآليتان 

  .ذلك أمثاهلا
ـــــــاتاآل ـــــــا) ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٧، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦( ي  َي

ـــَرى ، َهــَداِني، َحســَرَتى ى َمثْــــوَ ، َجآَءتــكَ ، "معـــاً "بـَلَــى ،"وقفـــاً "مثــوىً  ،"َوقفـــاً  كلــه"تـَ
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ   "معاً "َجآُءوَهاُأخَرى، ، َشآء، َوتـََعاَلى، "وقفاً "



۲۲۷ 

وصـًال َخَلٌف ِخبُلٍف عنـُه َسَكَت َعلى املفُصوِل   "معاً "َلْو أن ) ٥٨، ٥٧(اآليتان 
 .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛ووقفاً 

 .)َقد جَّآءتك( :َغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزُة َوصالً أد َقْد َجآَءتك) ٥٩(ية اآل
 .)مبفازاتم( :َمحَزةُ زَاَد أِلفاً بَعَد الزاي  ِبَمَفازَِتِهم) ٦١(ية اآل
  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  السُّوءُ ) ٦١(ية اآل
 :ســـــَكاِن َوالـــــرَّوِم َواإلمشَـــــامِ إَ  الـــــَواِو َمـــــَع اإل إســـــَقاُط اهلمـــــزِة ونـََقـــــَل َحرََكتهـــــا -٣و٢و١
 .)السـوْ (
 .)السـوّ ( :إبَداِل اهلَمَزِة َواواً َمَع اإلدَغاِم َوَعَليِه اإلسَكاِن َوالرَّوِم َواإلمشَامِ  -٦و٥و٤

َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  َشــيءٍ ) ٦٢(اآليــة 
 .أمثاهلا

َولَــــُه  ؛َوقَــــَف َعليهــــا بِالنْقــــِل َوالّســــْكِت َمحــــزةُ  "معــــاً " َواألرض) ٦٧، ٦٣(اآليتــــان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

 .ِفيَها األوُجُه اَخلمَسِة حلَِمَزةِ  َوالشُّهَدآءِ ) ٦٩(ية اآل
ــيُكْم َءايَــات) ٧٣، ٧١( اآليتــان فُصــوِل يف  رَبـُّهــْم إلــى، َعَل

َ
ِمــيِم  َســَكَت َعَلــى امل

 . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
    .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اَخلمَسة َنَشآءُ ) ٧٤(ية اآل

 


 بداية الثمن الثالث حم) ١(اآلية 
 .أَماَل احلَاَء َمحَزةُ  حم) ١(ية اآل
 :َمحـَزُة َوصـالً ِفهمـا أدَغـَم الـّذاَل يف التّـاِء  إْذ تُـدَعون، فََأَخْذتـُُهم) ١٠، ٥( يتاناآل
 .)إّتدعون - فَأَخذتـُُّهم(

أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   َوإن ُيشـَرك، نُوٍح َواألحزاب) ١٢، ٥(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا



۲۲۸ 

ُه َولَــ ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  اإليَمــان، َواألحــَزاب) ١٠، ٥(اآليتــان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

فُصـوِل يف   ِميَقـاِتكْم أنُفَسـكم، أنّهْم أصـَحاب) ١٠، ٦(اآليتان 
َ
َسـَكَت َعلَـى امل

 .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
وقـــس علـــى ذلـــك   ِخبُلـــٍف َعـــن َخـــالدَســـَكَت َعَليَهـــا َمحـــَزُة َوصـــالً  َشـــيءٍ ) ٧(اآليـــة 
 .أمثاهلا

َهــْل إلــى، ِمــْن َءابَــآِئهم) ١١، ٨(اآليتــان  َخلَــٌف ِخبُلــٍف  فُصــولِ َســَكَت َعلــى امل  فـَ
 .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 
 .)َوِقُهمُ ( :َوصالً َضّم اهلَاَء َواملِيِم َمحَزُة  َوِقِهم) ٩(ية اآل

 .)الّسيّـَيات( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة يَاًء مفُتوحةً  الّسَيَئات) ٩(اآلية 
  .)تومنوا( :أبدَل اهلمزَة محزُة واواً وقفاً  ُتؤِمنوا) ١٢(اآلية 

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  ُتْجَزى، َيخَفى) ١٧، ١٦(يتان اآل
 .ِحلمزة عليها بأوجهها الستةيُوقُف  َشيءٌ ) ١٦(اآلية 

 قـَّلَلَها َمحَزةُ  الَقّهار) ١٦(ية اآل
 

 بداية الثمن الرابع ... َأَوَلْم َيِسيُروْا في األْرض) ٢١(ية اآل
َولَــُه َوصــًال  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  "معــاً " األرض) ٢٩، ٢١(اآليــة 

 .على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس
فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع   ِديــنُكْم أو، ُهــْم أَشــد) ٢٦، ٢١( يتــاناآل

َ
َســَكَت َعلَــى امل

 .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على   أن يـَُبدل، قـُّوًة َوَءاثاراً ) ٢٦، ٢١(اآليتان 

  .ذلك أمثاهلا
ُموَســــــــــى ) ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣( اتيــــــــــاآل
نَيا، أتَاُهم، َجآءَُكم، أَرى، َجآَءنَا، َجآَءُهم، "كله"  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أُنَثى، ُيجَزى، الدُّ



۲۲۹ 

َخَلٌف ِخبُلٍف عنـُه  َسَكَت َعلى املفُصولِ   أْو أن، َوَلَقْد َءاتَينا) ٢٦، ٢٣(اآليتان 
 .مَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاَوحلَِ  ؛وصًال ووقفاً 

 َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ِنَسآَءُهم) ٢٥(ية اآل
 .)الَفَسادُ  ؛َيْظَهرَ ( :فـََتَح الَياَء َواهلَاَء َوَرَفَع الّداَل َمحَزةُ  الَفَسادَ ، يُْظِهرَ ) ٢٦(األية 

 .)ُعذتُّ ( :أدَغَم الّذاَل ِيف الّتاِء َمحَزُة َوصالً  ُعْذتُ ) ٢٧(ية اآل
ِفيِهَمـــا أدَغـــَم الـــّداَل يف اجلِـــيِم  َوَلَقـــْد َجـــآءَُكم، َوَقـــْد َجـــآءَُكم) ٣٤، ٢٨( يتـــاناآل

 .)َوَلَقد جَّآءَُكم، َوَقد جَّآءَُكم( :َوصًال َمحَزُة َمَع إَماَلُة األِلفِ 
 .)فأطلعُ ( :َرَفَع الَعَني َمحَزةُ  فََأطَِّلعَ ) ٣٧(ية اآل

 
 بداية الثمن الخامس ....َويَـَٰقْوِم َما ِلى أْدُعوُكم) ٤١(ية آلا

فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع   "معــاً "أدُعــوُكْم إلــى ) ٤٢، ٤١(اآليتــان 
َ
َســَكَت َعلَــى امل

 .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا
ــــــاتاآل نَيا ) ٦٢، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥١ ،٥٠ ،٤٥، ٤٣( ي ــــــدُّ ، "معــــــاً "ال

، أتَــــاُهم، َوِذكــــَرى، "وقفــــاً "ُهــــًدى، الُهــــَدى، "وقفــــاً "ُموَســــى ، بـََلــــى، َوَحــــاق، فـََوقَـــــٰهُ 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  فَأنَّى، األْعَمى
ــُه  ؛َوَقــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األشــَهاد، األِخــَرة) ٥١، ٤٣(اآليتــان  َوَل

 .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكتُ 
  .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  ُغدواً َوَعِشياً ) ٤٦(اآلية 

َخلَـٌف ِخبُلـٍف َسَكَت َعلـى املفُصـوِل   َوَلَقْد َءاتَيَنا، فـََهْل أنُتم) ٥٣، ٤٧(اآليتان 
 .لتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاَوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 :وقَف عليها محزُة ِبستِة أوجه الُمِسيءُ ) ٥٨(اآلية 
 .إبداُل اهلمزِة يَاًء َوإدَغاُم األول يف الثاين مع اإلسكان والروم واإلمشَام -٣و٢و١
 إسَقاُط اهلمزِة ونَقُل حركتها إ  الَياِء مع اإلسكان والروم َواإلمشام  -٦و٥و٤
ـــــان اآل ـــــون) ٦٢، ٥٩(يت ـــــون، يُؤِمُن  :أبـــــَدَل اهلَمـــــَزَة َمحـــــَزُة ِفيِهَمـــــا َواواً َوقفـــــاً  ُتؤَفُك
 .)توفكون ؛يومنون(



۲۳۰ 

  . َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٦٢(اآلية 
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  بَِنآءً ) ٦٤(ية اآل

 
 بداية الثمن السادس ....ُقْل إنِّي نُِهيُت أنْ ) ٦٦(ية آلا

وصــًال َخَلــٌف ِخبُلــٍف عنــُه َســَكَت َعلــى املفُصــوِل   أْن أعُبــد، قُــْل إنّــي) ٦٦(اآليــة 
  .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛ووقفاً 

، يـُتَــــــــــَوفَّى، ِنيَجـــــــــآءَ ) ٨٣، ٨٢، ٧٨، ٧٦، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦( يـــــــــاتاآل
أَمــاَهلُّن  َوَحــاق، َجــآَءتُهم، أغَنــى، َجــآء، "وقفــاً "َمثْـــَوى، أنَّــى، َقَضــى، "وقفــاً "ُمَســّمىً 
 .َمحَزةُ 
 .)ِشُيوخاً ( :َكَسَر الشَِّني َمحَزةُ  ُشُيوخاً ) ٦٧(ية اآل

أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى   ُمَســّمًى َوَلعلُكــم، َمــن يـَُتــوّفى) ٦٧(اآليــة 
 .أمثاهلا ذلك

ــُه  ؛َوَقــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األرض، األغــالل) ٧٥، ٧١(اآليتــان  َوَل
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

فُصـــوِل يف ِمـــيِم   َويُـــرِيُكْم َءايَاتِـــه، َلُهـــْم أيـــن) ٨١، ٧٣(اآليتـــان 
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . ٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلااجلمِع َخَلٌف ِخبُلْ 
 :َوَقَف َعليَها َمحَزُة ِبوجَهنيِ  َشيئاً ) ٧٤(ية اآل
 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمَزِة َونَقُل َحرََكِتَها إَ  الَياِء  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمَزِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَ  يف الثّانِية  -٢
  .)تاكلون( :أبَدَل اهلَمَزَة ِفيَها أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  تَأُكُلون) ٧٩(ية اآل
 .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمَزَة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  َيْسَتهزُِءون) ٨٣(ة اآلي

 


 .أَماَل احلَاَء َمحَزةُ  حم )١(ية اآل
 .َزةُ أَماَهلَا محَ  يُوَحى )٦(ية اآل



۲۳۱ 

 
 بداية الثمن السابع ....ُقْل أئِنَُّكم لََتكُفُرون) ٩(ية اآل

َخلَـٌف ِخبُلـٍف عنـُه  َسَكَت َعلى املفُصـولِ   َطوعاً أو، ُقْل أئِّنكم) ١١، ٩(اآليتان 
  .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 

ـــان ا ـــألرض ،األرض) ١١، ٩(آليت ـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  َوِل ـــَف َعليهـــا بِالنْق ـــُه  ؛َوَق َوَل
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

وقــَف عليهــا محــزُة بَِتســِهيِل اهلمــزِة مــَع طــوِل األلــِف َوَقصــرِه  ِللّســآئِِلين) ١٠(اآليــة 
 .وقس على ذلك أمثاهلا

، فـََقَضـــــاُهنّ ، ْســـــتَـَوىٱ) ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٤، ١٢، ١١( يـــــاتاآل
نَيا ، َوأْوَحى ، أْرَداُكـم، َجآُءوَهـا، الُهـَدى، الَعَمـى، أخـَزى، َشـآء، َجـآَءتْـُهم، "معاً "الدُّ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "أدراكم
ــة  ــا) ١١(اآلي ــألرِض ٱئِتَي وقــَف عليهــا محــزُة بإســَقاِط مهــزِة الَوصــِل َوإبــداُل مهــزِة  َوِل
 .َوابتدأ با كحفصٍ ) ولألرِض يتيا( :اًء َساِكنةالَقطِع يَ 
أدغمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس   أن يشـــَهد، َعـــاٍد َوَثمـــود) ٢٢، ١٣(اآليتـــان 

  .على ذلك أمثاهلا
فُصوِل يف ِمـيِم اجلمـِع   ظََننُتْم أن، َخلِفِهْم أال) ٢٢، ١٤( اآليتان

َ
َسَكَت َعَلى امل

 .قفا وقس على ذلك أمثاهلاَخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َووَ 
 .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ " معاً " َعَليِهمْ ) ٢٠، ١٦( يتاناآل
 .ِفيَها األوُجه األربـََعِة حلَِمَزَة َوقفاً  َشيءٍ ) ٢١(ية اآل

 
 بداية الثمن الثامن ....َوقـَيَّْضَنا َلُهْم قـَُرنَآءَ ) ٢٥(ية اآل
 .)َعَليُهم( :َمحَزةُ ِفيِهَما َضّم اهلَاَء  "كله" مْ َعَليهِ ) ٤٤، ٣٠، ٢٥( ياتاآل

َولَــــُه  ؛َوقَــــَف َعليهـــا بِالنْقــــِل َوالّســـْكِت َمحــــزةُ  "معــــاً "َواإلنــــس ) ٢٩، ٢٥(اآليتـــان 
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



۲۳۲ 

 :حرَكتَهـــا إ  الـــرّاءِ وقـــَف عليهـــا محـــزُة بإســـَقاِط اهلمـــزِة ونقـــُل  الُقـــرَءان) ٢٦(اآليـــة 
 .)القرَان(

أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة   أَفَمـن يُلَقـى، َشـِديدًا َولََنجـزِيّنهم) ٤٠، ٢٧(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

 .وقَف عليها محزُة بَتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه الَمآلِئَكة) ٣٠(اآلية 
نَيا) ٤٥، ٤٤، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٥، ٣١( يـــاتاآل ـــا ، الـــدُّ ـــَرى ، "معـــاً "يـَُلقَّاَه تـَ
ــاً " ــآَءُهم، يـُْلَقــى، الَمــْوَتى، "وقف ــى ، "وقفــاً "ُهــدًى ، َج  "وقفــاً "ُموَســى ، "وقفــاً "َعَم

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
ـــْن أحَســـن) ٣٧، ٣٣( تـــاناآلي ـــه، َوَم ـــْن َءايَِت ـــٌف فُصـــوِل َســـَكَت َعلـــى امل  َوِم َخَل

  .مَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاَوحلَِ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
 .)السيّـَية( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة يَاًء مفُتوحةً  الّسّيَئة) ٣٤(اآلية 
ــُتْم إيّــاه) ٣٧(اآليــة  فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع َخَلــٌف ِخبُْلــٍف عنــُه   ُكن

َ
َســَكَت َعَلــى امل

 . َوصًال َوَوقفا
ــــــِني َوقفــــــاً َمحــــــَزةُ  َيْســــــَئُمون) ٣٨(يــــــة اآل  :أســــــَقَط اهلَمــــــَزَة َونَقــــــَل َحرََكتَـَهــــــا إَ  السِّ
 .)َيَسمون(

 . َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٣٩(اآلية 
 .)يـَْلَحدون( :فَتَح الَياَء واحلَاَء محزةُ  يُلِحدون) ٤٠(اآلية 
 .)ِشيتم( :اهلمزَة يَاًء محزُة وقفاً أبدَل  ِشئُتم) ٤٠(اآلية 

 .َحّقَق اهلَمَزَتِني َمحَزةُ  َءْاْعَجِميٌّ ) ٤٤(ية اآل
 

والـثمن   بداية الجزء الخـامس والعشـرون ..إلَيِه يـَُردُّ ِعْلُم السَّاَعة)٤٧(ية اآل
 األول

 .)َمثََرتْ ، َمثََرتٍ ( :َحَذَف األِلَف َمحَزُة َوَوَقَف َعَليَها بِالّتاءِ  َثَمَراتٍ ) ٤٧(ية اآل
 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  َلْلُحْسَنى، أُنَثى) ٥٠، ٤٧(يتان اآل



۲۳۳ 

وقــَف عليهــا محــزُة بِتســِهيِل اهلمــزِة مــع طــوِل األلــِف َوَقصــرِه  ُشــرَكآِءي) ٤٧(اآليــة 
 .وقس على ذلك أمثاهلا

 .)َيَسم( :لسِِّني َوقفاَ َمحَزةُ أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  ا ال َيْسَئم) ٤٩(ية اآل
َوأَمــاَل اهلَمـــَزَة ُدون النُّـــون  ؛أَمــاَل اهلَمـــَزَة َوالنُّــوَن َخلَـــٌف َعــن َمحـــَزةُ  َونَــــَئا) ٥١(يــة اآل

 .َخّالدٍ 
َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  َشــيءٍ ) ٥٣(اآليــة 
 .أمثاهلا

 


 .أَماَل احلَاَء َمحَزةُ  َحم) ١(ية اآل
َولَــُه َوصــًال الّســكُت  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  األرض) ٥، ٤(اآليتــان 

 .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
 .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزُة ِفيِهَما "معاً "َعَليِهْم ) ٦(ية اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الَموَتى، َشآء، الُقَرى) ٩، ٨، ٧(يات اآل

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل  أنُفَســُكْم أزَواجــاً ، َلَجَعَلُهــْم أّمــةً ) ١١، ٨(اآليتــان 
 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 .هلاأدغمَها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثا َواِحَدًة َوَلكن يُدِخل) ٨(اآلية 
وقــس علــى ذلــك  َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد َشــيءٍ ) ٩(اآليــة 
 .أمثاهلا

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاألوُجِه السِّّتة َشيءٌ ) ١١(ية اآل
 

 بداية الثمن الثاني ....َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّينِ ) ١٣(ية اآل
، َجــآَءُهم، َوُموَســى َوِعيَســى، َوصَّــى) ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٤، ١٣(يــات اآل

نَيا، "وقفاً "ُمَسّمًى   .أَماَهلُّن َمحَزةُ  فْـتَـَرىٱ، الُقْرَبى، "وقفاً "تـََرى ، الدُّ
 .وقَف عليها محزُة بأوجهها اخلمسة وقس على ذلك أمثاهلا َيَشآءُ ) ١٣(اآلية 



۲۳٤ 

 .ِل اهلَمَزِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهَوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهي أْهَوآَءُهم) ١٥(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٦(اآلية   ).َعَليـْ

  .)نُؤتِهْ ( :أسَكَن اهلَاَء َمحَزُة َوصًال َوَوقفاً  نُؤتِهِ ) ٢٠(ية اآل
 :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاثَين َعَشَر َوجهاً  ُشرََكآُؤاْ ) ٢١(ية اآل

 .َمخَسٌة ِقَياِسّيٌة َوَسبَعٌةُ◌ َرِمسّية
 .)يـَْبُشر( :فـََتَح الَياَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَِّني ُخمَّفَفًة َمحَزةُ  يـَُبشِّر) ٢٣(ية اآل

 
 بداية الثمن الثالث ...َوَلْو َبَسَط اهللاُ الرِّْزق )٢٧(ية اآل
 .)يُنزِل( :الزّاَي َمحَزةُ  أسَكَن الّنوَن َوَخّففَ  يـُنَـزِّل) ٢٨(ية اآل
نَيا) ٤٥، ٤٤، ٣٨، ٣٦( ياتاآل  َوتـَـَراُهم، "وقفـاً "َوتـََرى ، ُشوَرى، َوأبَقى، الدُّ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
 :َكَســَر البَــاَء َوأثبَــَت يَــاًء بَعــَدَها َوَحــَذَف األلِــَف َواهلَمــَزَة َمحــَزةُ  َكبَــآِئر) ٣٧(يــة اآل
 .)َكِبري(

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤٨، ٤١(اآليتان    ).َعَليـْ
 

 بداية الثمن الرابع ....َوَما َكاَن لَِبَشرٍ ) ٥١(ية اآل
 .)ـراطزصـ( :أَشّم َخَلف الّصاَد زَاياً  "معاً "ِصَراط ) ٥٣، ٥٢(يتان اآل

   


 .أَماَل احلَاَء َمحَزةُ  حم )١(ية اآل
كسر اهلمزة َمحَزُة وصًال ،وإذا ابتدأ بـا يبـدأ بمـزة مضـمومة  ُأمِّ الكتَّاب) ٤(اآلية 

 ).إمِّ الكتَّاب(
 .)إن كنتم( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزةُ  أن ُكنُتم) ٥(ية اآل

َخَلـــٌف ِخبُلـــٍف عنـــُه  َســـَكَت َعلـــى املفُصـــولِ  نَبـــّي إال، َصـــفحاً أن) ٧، ٥(اآليتـــان 
  .قس على ذلك أمثاهلاوَوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً 



۲۳٥ 

ـــْم أرســـلَنا) ٢٠، ٦( اآليتـــان َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم  ُهـــْم إال، وََك
 .وقس على ذلك أمثاهلااجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

َولَــُه َوصــًال  ؛َوالّســْكِت َمحــزةُ  َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــلِ  "معــاً "األّولِــين ) ٨، ٦(اآليتــان 
 الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ وقس على ذلك أمثاهلا

 .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمَزَة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  َيْسَتهزُِءون) ٧(ية اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َشآء، َوأْصَفاُكم، َوَمَضى )٢٠، ١٦، ٨(ية اآل

أدغمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  أَوَمـن يـَُنّشـؤا، َمهـدًا َوَجَعـل )١٨، ١٠( اآليتان
 .على ذلك أمثاهلا

 .)َختُرجون( :فـََتَح الّتاَء َوَضّم الرّاَء َمحَزةُ  ُتخَرُجون) ١١(ية اآل
 َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِإسَقاِط اهلَمزة َونَقـُل َحرََكِتَهـا إَ  الـزّاي َوأبـَدلَ  ُجْزءاً ) ١٥(اآلية 

 .)ُجزَا(نُوَن الّتنويَن أِلفاً 
ـــــةاآل ـــــِني َوقفـــــاً َمحـــــَزةُ  ئَـُلونـَوَيْســـــ) ١٩( ي ـــــا إَ  السِّ ـــــَل َحرََكتَـَه  :أســـــَقَط اهلَمـــــَزَة َونـََق
 .)َوَيَسـُلون(

 
 .بداية الثمن الخامس ....قَاَل أَوَلْو ِجْئُتُكمْ ) ٢٤(ية اآل
 .)قُـلْ ( :َزةُ بـََناَها َعَلى األْمِر محَ  قَالَ ) ٢٤(ية اآل
، ْهـــــــَدىبِأ) ٥٣، ٥١، ٤٧، ٤٦، ٣٨، ٣٥، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٤(يـــــــات اآل

نَيا ، "كله"َجآَءُهْم   .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآء، َونَاَدى، ُموَسى، َجآَءنَا، "معاً "الدُّ
وقـــَف عليهـــا محـــزُة بِتســـهيِل اهلمـــزِة الثانيـــِة مـــع طـــوِل األلـــِف  َءابَـــآءَكم) ٢٤(اآليـــة 
 .لى ذلك أمثاهلاوقس عوقصره 

 .)لِِبُيوِتِم( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  "معاً "لِبُـُيوِتِهم ) ٣٤، ٣٣(يتان اآل
 .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمَزَة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  يـَتَِّكُئون) ٣٤( يةاآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤٢(اآلية   ).َعَليـْ
 .)ـراطزصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف  ِصَراط) ٤٣(يات آلا

 ).ُتَسـُلون: (أسَقَط اهلَمَزَة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَ  السِِّني َوقفاً َمحَزةُ  ُتسئَـُلون) ٤٤(اآلية 



۲۳٦ 

 .)َأَساِوَرة( :فـََتَح السَِّني َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها َمحَزةُ  َأْسِورَة) ٥٣(ية اآل
 .)ُسُلفاً ( :َضّم السَني والالَم فيها محزةُ َسَلفاً  )٥٦(اآلية 
 .)وجهان(وقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وتسهيِلها  فَأطَاُعوه) ٥٤(اآلية 

 
 .بداية الثمن السادس ....َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمثالً ) ٥٧(ية اآل
 .َزُة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ َسّهَل اهلَمَزَة محَ  إْسَرآئِيل) ٥٩(ية اآل

 ).ـراطزصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف "كله"ِصَراط ) ٦٤، ٦١(اآليتان 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  فَأنَّى، بـََلى، َوَنْجَواُهم، ِعيَسى، َجآء) ٨٧، ٨٠، ٦٣(يات اآل
َناُكم، َقْد ِجْئُتُكم) ٧٨، ٦٣( يتاناآل  :َمحـَزةُ ِفيِهَمـا اَل يف اجلِـيِم أدَغَم الـدّ  َلَقْد ِجئـْ
 .)لقد جِّئناكم، َقد جِّئتكم(

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٧١(اآلية   ).َعَليـْ
 .)تشتهي( :َحَذَف اهلَاَء َمحَزةُ  َتْشَتِهيهِ ) ٧١(ية اآل
ُتُموَها) ٧٢(ية اآل  .)رثـتُّموهاأو ( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحَزةُ  ُأورِثـْ
َمحــَزُة  أبــَدَل اهلَمــَزَة فِــيِهنّ  يُؤِمنُــون، يُؤَفُكــون، تَــأُكُلون) ٨٨، ٨٧، ٧٣( يــاتاآل
 .)يومنون، يوفكون، تاكلون( :َوقفاً 
 .)َلديُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َلَديِهم) ٨٠(ية اآل
 .)ُوْلدٌ ( :َضّم الَواَو َوأسَكَن الالَم َمحَزةُ  َوَلد) ٨١(ية اآل
 .)يُرجعون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  رَجُعونتُ ) ٨٥(ية اآل

 


 .أَماَل احلَاَء َمحَزةُ  حم) ١(ية اآل
َخَلــٌف ِخبُلــٍف َســَكَت َعلــى املفُصــوِل  َعــَذاٌب أِلــيم، ُمَبارَكــٍة إنّــا) ١١، ٣(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاالنقُل َوالتحِقيُق َة َوقفاً َوحلَِمزَ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َولَـُه َوصـًال  ؛َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسْكِت َمحزةُ  األّولِين، َواألرض) ٨، ٧(اآليتان 
 وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



۲۳۷ 

َرى، الذِّكَرى، أنَّى، "وقفاً "يـَْغَشى ) ١٦، ١٣، ١١( ياتاآل   .َمحَزةُ  أَماَهلُنّ  الُكبـْ
 .)مومنون( :أبَدَهلَا َمحَزُة َوقفاً  ُمؤِمُنون) ١٢(ية اآل
 .)َوَقد جَّآَءُهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  َوَقْد َجآَءُهم) ١٣(ية اآل

  َسّهَل اهلمزَة محزُة وقفاً َمع طوِل األِلِف َوقصرِه َعآِئُدون) ١٥(اآلية 
 

 .بداية الثمن السابع ....َوَلَقْد فـَتَـنَّا قَبَلُهم) ١٧(ية اآل
 َوَوقَاُهم، "وقفاً "َموَلى، "معاً "األوَلى ، َوَجآَءُهم) ٥٦، ٤١، ٣٥، ١٧(يات اآل

  .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
 .)ُعذتُّ (:أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزُة  ُعْذتُ ) ٢٠(ية اآل

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل  َلُهْم أهَلكَنــاُهمقَــب، َورَبُكــْم أن) ٣٧، ٢٠(اآليتــان 
 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 .)َوِعُيون( :َكَسَر الَعَني ِفيِهَما َمحَزةُ  "معاً "َوُعُيون ) ٥٢، ٢٥(يتان اآل
هُ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٢٩(اآلية   ).مْ َعَليـْ

 .)َتغِلي( :أبَدَل الَياَء تَاًء َمحَزةُ  يـَْغِلي) ٤٥(ية اآل
 


 .أَماَل احلَاَء َمحَزةُ  حم) ١(ية اآل
َولَـــُه َوصـــًال  ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  "معـــاً "األرض ) ٥، ٣(اآليتـــان 

 .ك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذل
 .)للمومنني( :ا َواواً َمحَزُة َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة ِفيهِ  للُمؤِمُنين) ٣(يتان اآل
 .)َءايَاتٍ ( :َكَسَر الّتاَء ِفيِهَما َمحَزةُ  "معاً "َءايَاٌت ) ٥، ٤(يتان اآل

أدَغمَهــا خلــٌف بـــدوِن غنــٍة وقـــس  ِمــن َوَرآِئِهـــم، ِلَقــوٍم يوِقنُـــون) ١٠، ٤(اآليتــان 
 .ى ذلك أمثاهلاعل
 .)الرِّيح( :أسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلفَ  الرِّياح) ٥(ية اآل
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أبـدل يَـاِء الغيبـُةِ بتَـاِء اِخلطَـاب، مـع إبـَداَل اهلَمـَزَة َواواً َوقفـاً َمحْـَزة  يـُْؤِمنُـون) ٦(اآلية 
 .)ُتوِمُنون(

َلى) ١١، ٨(يات اآل  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "ُهدىً ، تـُتـْ
َخلَـٌف ِخبُلـٍف عنـُه  َسَكَت َعلى املفُصولِ  ِبَعَذاٍب ألِيم، أفّاٍك أثِيم) ٨، ٧(آليتان ا

 .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً 
اواً َوإسَقاِطَها أْسَكَن الزّاَي َوَمهََز الَواَو َوصًال َمحَزُة َوَلُه َوقفاً إبَداُهلَا وَ  ُهُزواً ) ٩( يةاآل

 .)ُهزا، واُهزْ ( :َمَع فَتِح الزّاي َوجَهانِ 
ــة  ــيئاً ) ٩(اآلي ــَوجَهنيِ  َش ، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمــَع اإلدَغــام ، الّنقــلُ  :َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة ِب
 َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد  ؛)َشّيا
  .)ألِيٍم اهللا( :َجرَّ املِيَم َمحَزةُ  ألِيٌم اهللا) ١١(ية اآل



 بداية الثمن الثامن ....اهللاُ الذي َسّخر َلُكْم الَبحر) ١٢(ية اآل
 .)لَنجزي( :أبَدَل الَياَء نُوناً محزةُ  لَِيجِزيَ ) ١٤(اآلية 

) ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٧(يــــــــــــــــــــــــــــــات اآل
َلـــى ، َوَنْحيَـــا، "معـــاً "نَيا الـــدُّ ، َهـــَواه، َولُِتْجـــَزى، "وقفـــاً "َوُهـــدًى ، َجـــآَءُهم ، "معـــاً "تـُتـْ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوَمأَواُكم، نـَْنَساُكم، َوَحاقَ تدعى، ، َوتـََرى
ــــَوةً ) ٢٣(يــــة اآل ــــَني َوَحــــَذَف األلِــــَف بَعــــَدَها َمحــــَزةُ  ِغشَٰ ــــَتَح الَغــــَني َوأْســــَكَن الشِّ  :فـَ
 .)َغْشَوةً (

َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم  إال ًحّجـــتُهمْ ، َعلـــيِهْم َءايَاتَِنـــا )٢٥(اآليـــة 
  . اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٢٥(اآلية   ).َعَليـْ
 .)والساعةَ ( :َنَصَب الّتاَء َمحَزةُ  َوالسَّاَعُة ال) ٣٢(ية اآل

ـــة  َوقـــَف عليهـــا محـــزُة بتســـهيِل اهلمـــزِة وإبـــداهلا يـــاًء خالصـــًة  ونَيســـتهزِءُ ) ٣٣(اآلي
  .)يستهزون، يستهزيُون، يستهزُ ون(:وإسقاطها
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ــــُزواً ) ٣٥(اآليــــة  ــــُه َوقفــــاً إبــــَداُهلَا َواواً  ُه أْســــَكَن الــــزّاَي َوَمهَــــَز الــــَواَو َوصــــًال َمحــــَزُة َوَل
 .وقس على ذلك أمثاهلا) اُهْزوا، ُهزَ : (َوإسَقاِطَها َمَع فَتِح الزّاي َوجَهانِ 

 .)اختََّذمتُّ ( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحَزةُ  تََّخْذُتمٱ) ٣٥(ية اآل
 )ال َخيُْرُجون( :فـََتَح الَياَء َوَضّم الرّاَء َمحَزةُ  ال ُيْخَرُجون) ٣٥(ية اآل

 


 األول  بداية الجزء السادس والعشرون والثمن حم) ١(اآلية 
 .أَماَل احلَاَء َمحَزةُ  حم) ١(ية اآل
ـــــاتاآل ـــــى، "وقفـــــاً "ُمَســـــمًى ) ٢٠، ١٥، ١٢، ٩، ٨، ٧، ٣( ي َل ـــــآَءُهم، تـُتـْ ، َج
نَيا، تـَْرَضاه، َوُبْشَرى، ُموَسى، يُوَحى، َكَفى،  فْـتَـَراهٱ  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الدُّ

َولَـُه َوصـًال  ؛َوالّسْكِت َمحـزةُ  َوَقَف َعليها بِالنْقلِ  ، األرضَواألرض) ٤، ٣(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 :َوقَف عليهـا محـزُة بِإسـَقاِط مهـزِة الَوصـِل َوإبـدال مهـزِة القطـِع يَـاءً  ئْـُتوِنيٱ) ٤(اآلية 
 .)السَماواِت يتوِين (

وصـــًال  ِخبُلـــٍف عنـــهُ  َخلَـــفٌ َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل  ِعلـــٍم إن، أْو أثَـــارة) ٤(اآليـــة 
 .قس على ذلك أمثاهلاوَوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق  ؛ووقفاً 

أدغمها خلٌف بدوِن غنـٍة وقـس علـى  وََكانُوا أعدآءً ، ِممن َيدُعواْ ) ٦، ٥(اآليتان 
 .ذلك أمثاهلا

 .َوقَف عليها محزُة بتسهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف وقصرهِ  أعَدآءً ) ٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " كله" َعَلْيِهمْ ) ١٨، ١٣، ٧(اآليات   ).َعَليـْ

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه َوصــًال ِبُكــْم إن) ٩(اآليــة 
  .َوَوقفاً 

 .)ُأفِّ ( :َحَذَف الّتنوِيَن َمحَزةُ  ُأفٍّ ) ١٧(ية اآل
  .)ولنوفيهم( :أبَدَل الَياَء نُوناً محزةُ  يهمَولِيُـَوف) ١٩(اآلية 
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 .بداية الثمن الثاني ....ذُْكْر َأَخا َعادٍ ٱوَ ) ٢١(ية اآل
، َوَحــاق، أْغَنــى، يـُــَرى، أرَاُكــم) ٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣(يــات اآل

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  بـََلى، الَموَتى، ُموَسىالُقَرى، 
َت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك َســكَ  َشــيءٍ ) ٢٥(اآليــة 
 .أمثاهلا

  :َوَقَف َعَليَها َمحَزُة ِبَوجَهنيِ  ِئَدةَوأفْ ) ٢٦(ية اآل
 .)َوأِفَدة( :َتَ◌حِقيُق اهلَمَزِة األوَ  َونَقُل الثّانَِية -١
 .)َدةَواَفِ ( :َزِة األوَ  َونقَل الثّانِيةَتسِهيُل اهلَم -٢

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َوإبَداِهلَا َوإسَقاِطَها َيْسَتهزُِءون )٢٦(ية اآل
 .)َوإذ صََّرفَنا( :أدَغَم الّذاَل يف الّصاِد َخالدٌ  َوإْذ َصَرفْـَنا )٢٩(ية اآل

  .)الُقرَان( :أسَقَط اهلمزَة َونَقَل حرَكتَها إ  الرّاَء محزةُ  الُقْرَءان) ٢٩(اآلية 
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها اَخلمَسة أولَِيآءُ ) ٣٢(اآلية 

 


 أْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلفٌ  فـََلن ُيِضل، ُمَحمٍد َوهو)٤، ٢(اآليتان  
.وقس على ذلك أمثاهلا

 .)قَاتـَُلواْ ( :اً بَينَـُهَما َمحَزةُ فـََتَح الَقاَف َوالّتاَء َوزَاَد أِلف قُِتُلواْ ) ٤(ية اآل
  .بتسهيِل اهلمزِة مع طوِل األلِف َوَقصرهوقَف عليها محزُة  ِفَدآءً ) ٤(اآلية 
 ؛وصًال ووقفـاً َخَلٌف ِخبُلٍف عنُه َسَكَت َعلى املفُصوِل  َويـُثَبْت أقَداَمُكم) ٧(اآلية 

 .َوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ 
 

 .بداية الثمن الثالث ....أفـََلْم َيِسيُروْا في األرض) ١٠(ية اآل
َولَـــُه  ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  األنَهـــار، األرض) ١٢، ١٠(اآليتـــان 

 .وقس على ذلك أمثاهلاَوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 
ُهمْ َعلَ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٠(اآلية   ).يـْ



۲٤۱ 

َمـوَلى ) ٣٢، ٣٠، ٢٥، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٢، ١١( ياتاآل
، َوَءاتَــاُهم، "وقفــاً "ُهــدًى ، زَاَدُهــم، "وقفــاً "ُمَصــّفى ، "وقفــاً "َمثــوىً ، ال َمــوَلى، "وقفــاً "

ْقـــَواُهم ـــأّنى، تـَ ـــأوَلى، َوَمثـــَواُكم، ِذكـــَراُهم، َجـــآَءتُهم، َف ، "وقفـــاً "الُهـــَدى ، َوأعَمـــى، َف
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ   الُهَدى، ِبِسيَماُهم، ىَوأملَ 
َســـّهَل َمحـــَزُة اهلَمـــَزَة ِفـــيِهّن  أمَعـــاَءُهم، "معـــاً "أْهـــَواَءُهم ) ١٦، ١٥، ١٤(يـــات اآل

 .َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ 
 )فـََقد جَّآء(:أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  فـََقْد َجآء) ١٨(ية اآل
ــان اآل ــاعَلْم أنــه، َلُهــْم إَذا) ١٩، ١٨(يت َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم  َف

 . وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
، وللمـــومنني( :أبـــَدَل اهلمـــزَة َواواً َوقفـــاً َمحـــزةُ  َوالُمؤِمَنـــات، َوِللُمـــؤِمِنين) ١٩(اآليـــة 

 .)واملومنات
نـُزِّلَـت ( :أدَغـَم التّـاَء يف السِّـِني ِفيِهَمـا َمحـَزةُ  أُنزَِلْت ُسورَة، َلْت ُسورَةنـُزِّ ) ٢٠(ية اآل
 .)أُنزَِلت سُّورة، سُّورة
 .)الُقرَان(:أسَقَط اهلمزَة َونَقَل َحرَكتَها إ  الرّاء َوقفاً محزةُ  الُقْرَءان) ٢٤(اآلية 
 :)وجهــــان(يـــِق اهلمـــزِة وتســـهيلها َوقَـــَف عليهـــا محـــزُة بتحق َوأدبَـــاَرُهم) ٢٧(اآليـــة 

 .)واَدبارهم –وأدبارهم (
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ٣٢(اآلية 
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

 
 .ية الثمن الرابعبدا ....يَـٰأيـَُّها الذيَن َءاَمُنواْ ) ٣٣(ية اآل
 .)السِّلم( :َكَسَر السَِّني َمحَزةُ  السَّْلم) ٣٥(ية اآل
نَيا) ٣٦(ية اآل  .أَماَهلَا َمحَزةُ  الدُّ
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِأوُجِهَها اَخلمَسة الُفَقَرآءُ ) ٣٨(ية اآل

 
 



۲٤۲ 



 .)ـراطاً زِصـ( :َلفأَشّم الّصاَد زَاياً خَ  ِصَراطاً ) ٢( يتاناآل
وقس ) للمومنني، املومنني( :واواً َوقفاً محزةُ ا فيهِ أبدَل اهلمزَة  الُمؤِمِنين) ٤( اآليتان

  .على ذلك أمثاهلا
َولَـُه َوصـًال  ؛َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسـْكِت َمحـزةُ  األنَهار، َواألرض) ٥، ٤(اآليتان 

 .ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على 
 .)َسيـَِّياِتِم( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َمحَزُة َوقفاً  َسيَِّئاِتِهم) ٥(ية آلا

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بِاألوُجِه األْربـََعة "كله" السَّْوءِ ) ١٢، ٦(يتان اآل
 .هلاوقس على ذلك أمثا) عليُهم(:َضم اهلاَء محزةُ " معاً " َعَليِهم) ٦(آلية ا
أدَغَمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  َفَمـن َيمِلـك، َشاِهدًا َوُمبشِّـراً  )١١، ٨( آليتانا

 .على ذلك أمثاهلا
َخلَـٌف ِخبُلـٍف عنـُه َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل  َشـيئاً إن، َوَمـْن أوفَـى )١١، ١٠(اآلية 

 .هلاوقس على ذلك أمثاَوحلَِمَزَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً 
 ) َعَليِه اهللا( :َكَسَر اهلَاَء َوَرّقَق َلفُظ اَجلالَلِة َمحَزةُ  َعَليُه اهللا) ١٠(ية اآل
  .أَماَهلَُما َمحَزةُ  األْعَمى، أْوَفى) ١٧، ١٠(يتان آلا

 .)ُضرّاً ( :َضّم الّضاَد َمحَزةُ  َضّراً ) ١١(ية اآل
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف  َسَكتَ   أهِليهْم أبداً ، ظََننُتْم أن) ١٢(اآلية 

َ
َعلَـى امل

 .ِخبُْلٍف عنُه َوصًال َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
 )َكِلِم اهللا( :َحَذَف األِلَف وََكَسَر الالَم َمحَزةُ  َكالَم اهللا) ١٥(ية اآل
ُسدونـََنا( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َبْل َتْحُسُدونـََنا) ١٥(ية اآل  .)َبل حتَّ

 
 .بداية الثمن الخامس ....َلَقْد َرِضَي اهللاُ َعِن الُمؤِمِنين) ١٨(ية اآل

 ).ـراطاً زِصـ: (أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ِصَراطاً ) ٢٠(اآلية 
ــة  ــؤِمِنين) ٢٠(اآلي وقــس علــى ) للمــومنني: (أبــدَل اهلمــزَة فيِهــا واواً َوقفــاً محــزةُ  للُم

  .ذلك أمثاهلا



۲٤۳ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٢٤، ١٨( اآليتان  ).َعَليـْ
، وََكَفـى، بِالُهـَدى، َشـآء، التّـْقـَوى، َوُأخـَرى) ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢١(يات اآل

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  فَاْستَـَوى، ِسيَماُهم، تـََراُهم
 .صًال ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها َمحَزُة وَ  "معاً "َشيٍء ) ٢٦، ٢١(اآليتان 

 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة بَِتسِهيِل اهلَمَزِة َوبِإسَقاِطَها َتطَُئوُهم) ٢٥(ية اآل
 .)قـُُلوِبُمُ ( :َضّم اهلَاَء َمحَزُة َوصالً  الحمية قـُُلوِبِهمُ ) ٢٦(ية اآل
 .)َدقَلَقد صَّ ( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحَزةُ  َلَقْد َصَدقَ ) ٢٧(ية اآل
الرويــا ( :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـَزُة بِإبـَداِل اهلَمــَزِة َمـَع اإلظَهــاِر َواإلدَغـامِ  الرُّْءيَــا) ٢٧(يـة اآل
 .َوال إَماَلَة َلُه ِفيَها) الريّا –
 .قـَّللَها َمحَزةُ  التَّورَاة) ٢٩(ية اآل

َئاَزرَه) ٢٩(اآلية   .)وجهان(قَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وتسهيلها و فـَ
 .)ِبُمُ ( :َضّم اهلَاَء َوصًال َمحَزةُ  الكفار ِبِهمُ ) ٢٩(ية اآل

 


ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ُهــمَوَلــْو أنـَّ ، ِلــَبعٍض أن) ٥، ٢(اآليتــان 
 .اوقس على ذلك أمثاهل َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً 

َعَســـى ، األخـــَرى، إحـــَداُهَما، َجـــآءَُكم، ِللتّـْقـــَوى) ١٣، ١١، ٩، ٦، ٣(يـــات اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أتَقاُكم، َوأُنَثى، "معاً "

أدَغمُهَمـــا بـــدوِن غنـــٍة خلـــٌف وقـــس  أن َيُكونُـــواْ ، َمغِفـــَرٌة َوأجـــر) ١١، ٣(اآليتـــان 
 .على ذلك أمثاهلا

 .)إلَيُهم( :َمحَزةُ َضّم اهلَاَء  إلَيِهم) ٥(ية اآل
َتبَـيّـُنواْ ) ٦(ية اآل  )فـََتثَّبُتواْ ( :أبَدَل الَباَء ثَاًء َوالَياَء بَاًء َوالّنوَن تَاًء َمحَزةُ  فـَ

َوَلُه َوصًال الّسكُت ؛َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  اإليَمان، األمر) ٧(اآلية 
 .ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا

 .وقفاً محزةُ ) وجهان(َحقَق اهلمزَة َوسّهلها  وأقِسُطواْ ) ٩(اآلية 



۲٤٤ 

 .)يـَُتب فَُّأْولَِٰئك( :أدَغَم الَباَء يف الَفاِء َخالٌد ِخبُلٍف َعنهُ  يـَُتْب فَُأْولَِٰئك )١١(ية اآل
َسَكَت َخَلٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  أتَقاُكْم إنّ ، أَحدُُكْم أن) ١٣، ١٢(اآليتان 

 .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
 

 .بداية الثمن السابع ....قَاَلِت األعَراُب َءاَمنَّا) ١٤(ية اآل
َشـَيا، (الّنقـُل، َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام : َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ١٤(اآلية 
 .؛ َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد)َشّيا
 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ١٦(ية اآل
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َهَداُكم) ١٧(ية اآل

 


، "وقفـــــــاً "يـَتَـَلّقـــــــى، َوِذْكـــــــَرى، "معـــــــاً "َجـــــــآَءُهم) ٢١، ١٧، ٨، ٥، ٢( يـــــــاتاآل
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوَجآَءت

 .زُة بِأوجهها الستةوقف عليها مح َشيءٌ ) ٢(اآلية 
َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  األرض، واألرض) ٧، ٤(اآليتان 

 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا
    .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا تَبِصَرًة َوِذكَرى) ٨(اآلية 

ــــة اآل ــــآَءتْ ) ١٩(ي ـَـــا َمحــــَزةُ  َســــْكَرة َوَج ــــِني َوأَماَهل ــــاَء يف السِّ ــــَم الّت َوَجــــآَءت (  :أدَغ
 .)سَّْكَرة
 َسهَل محزُة اهلمزَة وقفاً مَع طوِل األلِف وقصرهِ  ِغطَآَءك) ٢٢(اآلية 

 
 .بداية الثمن الثامن ....قَاَل َقرِيُنُه رَبـَّنا َما أْطَغيُتهُ ) ٢٧(ية اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "وقفاً "أْلَقى ، َلذِكَرى، ءَوَجآ) ٣٧، ٣٣(يتان اآل

َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْنـــُه  ُهـــْم أَشـــد) ٣٦(اآليـــة 
 .َوصًال َوَوقفاً 



۲٤٥ 

 ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  املفُصـوِل َخلَـفٌ  َسَكَت َعلى َقلٌب أْو ألَقى) ٣٧(اآلية 
 .الّتحِقيقُ َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل وَ 

 .)َوإدبَار( :َكَسَر اهلَمَزَة َمحَزةُ  َوأْدبَار) ٤٠(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٤٥(اآلية   ).َعَليـْ

 


 .دَغَمَها َمحَزُة ِمبِد ُمشَبٍع ِمن ُدوِن َرومأ َوالّذارِياِت َذْرواً ) ١(ية اآل
ـــــا ـــــفٍ   ،َوإنَلَصـــــاِدقٌ ) ٩-٨، ٦-٥(ن اآليت أدغمهـــــا  يُؤفـــــك ُمخَتل

 .خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا
َوحلمـزَة  ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  َمْن أِفك) ٩(اآلية 

 .وقس على ذلك أمثاهلاَوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
 .)َوِعُيون( :َر الَعَني َمحَزةُ َكسَ  َوُعُيون) ١٥( اآلية
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َفَجآء، أتَاك، َءاتَاُهم) ٢٦، ٢٤، ١٦(يات اآل

 َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقِل  األرض، َوباألسَحار) ٢٠، ١٨(اآليتان 
 .َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا؛َوالّسْكتِ 

َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  أنُفِسُكْم أَفال) ٢١(اآلية 
 .َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 .)ِمثلُ ( :َرفـََعَها َمحَزةُ  ِمْثلَ ) ٢٣( اآلية
 .)ِسْلم( :َكَسَر السَِّني َوأسَكَن الالَم َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  َسالم) ٢٥(ية اآل
 .)إذ ّدَخُلواْ ( :أدَغَم الّذاَل يف الّداَل َمحَزةُ  إْذ َدَخُلواْ ) ٢٥(ية اآل
 .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  إلَيِهم) ٢٧(ية اآل

 )تاكلون(:وقَف عليها محزُة بإبداِل اهلمزِة ألفاً  تَأُكلون) ٢٧(اآلية 
 

والــثمن    لعشــرونبدايــة الجــزء الســابع وا ....َقــاَل َفَمــا َخْطــُبُكم) ٣١( اآليــة
  األول  



۲٤٦ 

 .)املومنني( :َزُة َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِهَما محَ  "معاً "الُمؤِمِنين ) ٥٥، ٣٥(يتان اآل
تَــَوّلى، ُموَسـى) ٥٥، ٥٢، ٣٩، ٣٨(يات اآل أَمـاَهلُّن  الـذِّكَرى ، "وقفـاً "أتَـى ، فـَ
 .َمحَزةُ 

ِخبُلــٍف  َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َت َســكَ  َســاِحٌر أو، إْذ أرَســلَناه) ٣٩، ٣٨(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َوصًال َمحَزةُ " معاً " َعَليِهمُ ) ٤١، ٣٣( اآليتان
 .)َوَقومِ ( :َجّر املِيَم َمحَزةُ  َوَقومَ ) ٤٦(ية اآل

 َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٤٩(اآلية 
 .)َيوِمُهمُ ( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َيوِمِهمُ ) ٦٠( اآلية

 


أدغمَهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  َجّنـــاٍت َونَِعـــيم، َخـــوٍض يَلعبُـــون) ١٧، ١٢(اآليتـــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه  َعلــيُكْم إنَّمــا) ١٦( اآليــة
 َوصًال َوَوقفاً 

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  َوَوقَانَا، َءاتَاُهم) ١٨( اآلية
 .َوَقَف َعَليها َمحَزُة بِّتسِهيِل اهلَمَزِة َوإسَقاِطَها ُمّتِكِئين) ٢٠(ية اآل

وقـس علـى ذلــك صـًال ِخبُلـٍف َعـن َخــالد َسـَكَت َعَليَهـا َمحــَزُة وَ  َشــيءٍ  )٢١(اآليـة 
 .أمثاهلا
 .)تاثيم( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً  تَأثِيم) ٢٣( اآلية

 
 بداية الثمن الثاني ....َوَيُطوُف َعَليِهم ِغلَماٌن لَُّهم) ٢٤( اآلية
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٢٤(اآلية   ).َعَليـْ

 .وقَف عليَها َمحزُة بَتسهيِل اهلمزِة مَع املد والقصر يـََتَسآَءُلون) ٢٥(ة اآلي
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َوَوقَـَٰنا) ٢٧( اآلية



۲٤۷ 

ـــة  ـــَف َعليِهَمـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  َواألرض) ٣٦(اآلي َوَلُه َوصـــًال الّســـكُت ؛َوَق
  .ِخبُلٍف عن َخّالد

لــٍف عــن َخــالٍد والوجــُه الثــاين َشــّم الَصــاَد زَايــاً َمحــزُة خبُ أ الُمَصــيِطُرون) ٣٧(اآليــة 
صـ( :ِخلالٍد الصاُد اخلاِلَصة

ُ
   )املصيطرون –يِطرون زامل

 .)يومنون( :أبَدَهلَا َمحَزُة َوقفاً  يُؤِمُنون) ٣٣( اآلية
 .)َيصَعُقون( :فـََتَح الَياَء َمحَزةُ  ُيْصَعُقون) ٤٥(ية اآل

 


 .أَماَل َمحَزُة ُرُءوُس اآلي ُكلَِّها
أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  َقِلــيًال َوأكــَدى، َوحــٌي يُــوَحى) ٣٤، ٤(اآليتــان 

 .على ذلك أمثاهلا
َويف  حلَِمـَزَة الّسـكُت يف األوَ   األِخرُة َواألوَلى، بَاألُُفِق األْعَلى) ٢٥، ٧( اآليتان

لّســــكُت َوِخلَــــالٍد َعــــَدُم الّســــكِت يف األوَ  َوالّنقــــُل فـََقــــط يف الثّانِيَــــة إن َوقَــــف الّنقــــُل َوا
 .الثّانَِية

 .ِفيَها األوُجُه الّثالثَِة حلَِمَزَة َوَخالٍد َوقفاً  َنزَلًة أخَرى، أْو أْدَنى) ١٣، ٩( اآليتان
ــــــــات اآل ــــــــأوَحى) ١٨،٢٣، ١٧، ١٦، ١٠(ي ، رَأى، زَاغَ ، "وقفــــــــاً "يَغَشــــــــى ، َف

 .اَهلُّن َمحَزةُ أمَ  "وقفاً "َتهَوى
ُتَماُرونَهُ أَ ) ١٢(ية اآل  .)أفـََتْمُرونَهُ ( :فـََتَح الّتاَء َوأسَكَن املِيَم َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  فـَ
 .أَماَل الرّاَء َواهلَمَزَة َمحَزةُ  رََءاه) ١٣(ية اآل
 .أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  َوَلَقْد َجآَءُهم) ٢٣(ية اآل

 ).اهلدى مُ ربـِّهُ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال  ربِِّهم الهدى) ٢٣(اآلية 
 

 .بداية الثمن الثالث ....وََكم مِّن مََّلكٍ ) ٢٦( اآلية
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً  )٢٦(اآلية 
  .ِت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاَوَوصَلَها بِالّسك ؛)َشّيا



۲٤۸ 

 فـََغّشـاَها، أغنَـى، ُيجـَزاه، َوأعطَـى، تـَـَوّلى) ٥٤، ٤٨، ٤١، ٣٤، ٢٩( اآليات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 

 .)َكِبري( :َكَسَر الَباَء َوقـََلَب األِلَف يَاًء َوَحَذَف اهلَمَزَة َمحَزةُ   َكَباِئر) ٣٢(ية اآل
َولَـــُه ابِتـــَداًء ِبَـــا   ؛َكَســـَر اهلَمـــَزَة َواملـِــيَم َوصـــًال ِمبـَــا قَبَلَهـــا َمحـــَزةُ  ِتُكمأُمََّهـــا) ٣٢(يـــة اآل

 .)ِإمَِّهاِتُكم( :َكَحفصٍ 
ــا، َوأبَكــى) ٥٢، ٤٨، ٤٤، ٤٣(اآليــات  ــى، َوأحَي وقــَف علــيهن  َوأطَغــى، َوأقَن

 .)وجهان(محزُة بتحِقيِق اهلمزِة َوتسهيلها 
 


 .ا َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدَغمهُ  َوإن يـََروا) ٢( اآلية
   بتسهيِل اهلمزِة مَع املد والقصر َوقَف َعليَها محزةُ  أْهَوآَءُهم) ٣(اآلية 
 .أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزُة◌ً  َوَلَقْد َجآَءُهم) ٤( اآلية

َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليِهَمـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  األجـــَداث، األنبَـــآء) ٧، ٤(اآليتـــان 
 َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا

وقـــس علـــى ذلـــك َســـَكَت َعَليَهـــا َمحـــَزُة َوصـــًال ِخبُلـــٍف َعـــن َخـــالد  َشـــيءٍ ) ٦(اآليـــة 
 .أمثاهلا
 ؛وصـًال ووقفـاً لـٍف عنـُه ِخبُ َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ  ُخّشعاً أبَصاَرُهم) ٧( اآلية

 .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
 .)َخاِشعاً ( :فـََتَح احلَاَء َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها وََكَسَر الشَِّني ُخمَّفَفٍة َمحَزةُ  ُخشَّعاً ) ٧( اآلية

 
َلُهْم َقوُم نُوحٍ ) ٩( اآلية بـْ  .ن الرابعبداية الثم ....َكّذَبْت قـَ
 .أدَغمُها َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا َمجُنوٌن َوازُدِجر) ٩(اآلية 

  .)ِعُيوناً ( :َكَسَر الَعَني َمحَزةُ  ُعُيوناً ) ١٢(ية اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أْدَهى، فـَتَـَعاَطى، "وقفاً " فَاْلتَـَقى) ٤٦، ٢٩، ١٢( اآليات
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " كله" مْ َعَلْيهِ ) ٣٤، ٣١، ١٩(اآليات   ).َعَليـْ



۲٤۹ 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  َونَبـئُهْم أن، َكـأنُهْم أعَجـاز) ٢٨، ٢٠(اآليتان 
 وقس على ذلك أمثاهلا ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

ُود( :َزةُ أدَغَم الّتاَء يف الثّاِء محَ  َكّذَبْت َثُمود) ٢٣( اآلية  )َكّذَبت مثَّ
َســَكَت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف ِخبُلــٍف عنــُه وصــًال ووقفــاً؛  َكــَذاٌب أِشــر) ٢٥(اآليــة 

 .َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا
 .)َسَتعلُمون( :أبَدَل الَياَء تَاَء ِخطَاٍب َمحَزةُ  َسَيعَلُمون) ٢٦(ية اآل

 .)َوَلَقد صَّّبَحُهم( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحَزةُ   َقْد َصبََّحُهمَولَ ) ٣٨( اآلية
 .)َوَلَقد جَّآء( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  َوَلَقْد َجآء) ٤١(ية اآل

 –وأمـر ( :)وجهـانِ (وقَف عليها محـزُة بتحِقيـِق اهلمـزِة وتسـهيلها  َوأَمرّ ) ٤٦(اآلية 
 .)واَمر

 
 ٰ◌

 .الثمن الخامسبداية   الّرحَمن) ١(ية اآل
 :وقــــَف عليهــــا محــــزُة بإســــَقاِط اهلمــــزِة َونقــــل حركِتَهــــا إ  الــــراءِ  الُقــــرَءان) ٢(اآليــــة 

  .)الُقرَان(
َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليِهَمـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  َواألرض، اإلنَســـان) ١٠، ٣(اآليتـــان 
  الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً 

 .أدغمَها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا اِكَهٌة َوالنخلفَ  )١١( آليةا
 .)والّرحيانِ ( :َجّر الّنوَن َمحَزةُ  َوالّريَحانُ ) ١٢( اآلية

واً َســـاِكَنًة َوَتســـِهيل وقـــَف عليَهـــا َمحـــزُة بِإبـــداِل اهلمـــزِة األوَ  وا اللؤلُـــؤُ ) ٢٢(اآليـــة 
 .)اللْوُلوْ  –اللْوُلُو ( :ُمث إبداهلا واواً مَع إسَكاِ�ا َوروِمها َوإمشَاِمَهااهلمزِة الثانية 

 .)املنِشَئات( :َكَسَر الشَِّني َمحَزةُ  الُمنَشَئات) ٢٤( اآلية
ــــى) ٥٤، ٤٦، ٤١، ٢٧(يــــات اآل َق ــــى ، َخــــاف، ِبِســــيَماُهم، َويـَبـْ  "وقفــــاً "َوَجَن

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
 .)َشان( :أبَدَل اهلَمزَة أِلفاً َمحزُة َوقفاً  َشأن) ٢٩(اآلية 



۲٥۰ 

 .)َسَيفرُغُ ( :أبَدَل الّنوَن يَاًء َمحَزةُ  َسنَـْفُرغُ ) ٣١( اآلية
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  ْسـتَطعُتْم أنٱ) ٣٣(اآلية 

  .َوصًال َوَوقفاً 
 ؛وصــًال ووقفــاً ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ِمــْن أقطَــار) ٣٣(يتــان اآل

 .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
 .َوَقَف َعَليَها َمحَزُة َوَخَلف بِاألوُجِه الّثالثَة َحِميٍم َءان) ٤٤( اآلية

 


 .بداية الثمن السادس َذا َوقَعِت الَواِقَعةإ) ١(ية اآل
ــــين، األرض) ١٣، ٤(اآليتــــان  َوَلُه ؛َوَقــــَف َعليِهَمــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  األّوِل

 َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا
فُصـوِل يف مـيم َسَكَت َخَلٌف َعلـى امل إّنُكْم أيّها، وَُكنتْم أزَواجاً ) ٥١، ٧(اآليتان 

  وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
ــنيِ َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإســَقاِط اهلَمــَزِة َونَقــُل َحَر  الَمْشــأَمة) ٩( اآليــة  :َكِتَهــا إَ  الشِّ

شَ (
َ
 .)َمةامل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٧(اآلية   ).َعَليـْ
أدَغمهـــا بـــدوِن غنـــٍة خلـــٌف  ِمـــن َيحُمـــوم، بِـــأكَواٍب َوأبَـــاريق) ٤٣، ١٨(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 .)َعنيٍ وحورٍ ( :َلمتِني َمحَزةُ َجّر الكَ  َوُحوٌر َعينٌ ) ٢٢(األية 
وقــَف عليهــا محــزُة بِإبــداِل اهلمــزِة األوَ  َواواً َســاِكنًة َوبتســهيِل  اللؤلُــؤِ ) ٢٣(اآليــة 

  .هلمزِة الثانية َوبإبداهلا واواً مع اإلسكاِن والرومِ ا
 .)تاثيماً ( :أبَدَل اهلَمَزَة أِلفاً َمحَزُة َوقفاً  تَأثِيماً ) ٢٥(ية اآل
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َمحَزُة َوقفاً  إنَشآءً ) ٣٥(ية اآل
 .)ُعْرباً ( :أسَكَن الرّاَء َمحَزةُ  ُعُرباً ) ٣٧(ية اآل



۲٥۱ 

ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ِمْن أصَحاب، ُقْل إن) ٩٠، ٤٩(اآلية 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً 

 .أَماَهلَا َمحَزةُ  األولى) ٦٢(ية اآل
 .َوأسَقَطَها َوقفاً َمحَزةُ  َسّهَل اهلَمَزَة َوأبَدَهلَا الُمنِشُئون) ٧٢(ية اآل

 
 .بداية الثمن السابع َفآل أقِسم ِبَمَواِقِع الّنُجوم )٧٥(ية اآل
 .)ِمبَْوِقع( :أسَكَن الَواَو َوَحَذَف األِلَف بَعَدَها َمحَزةُ  ِبَمَواِقع) ٧٥(ية اآل

 


َوَلُه َوصــًال ؛زُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ َوَقــَف َعليِهَمــا َمحــ "معــاً "َواألرض ) ٢، ١(اآليتــان 
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا

َســَكَت َعَليَهــا َمحــَزُة َوصــًال ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس  "معــاً "َشــيٍء ) ٣، ٢( اآليتــان
 .على ذلك أمثاهلا

ـــات ـــَرى، الُحســـَنى، اســـتَـَوى) ١٥، ١٤، ١٢، ١٠، ٤( اآلي ، َيســـَعى، "وقفـــاً "تـَ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َموالُكم، َمأَواُكم، َجآء، بـََلى، ُبشَراُكم

 .)تـَْرِجع( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحَزةُ  تـُْرَجعُ ) ٥(ية اآل
فُصـــوِل يف مـــيِم اجلمـــِع  ِميثَـــاَقُكْم إن، َلُهـــْم أجـــراً ) ٨، ٧( اآليتـــان

َ
َســـَكَت َعلـــى امل

 .وقس على ذلك أمثاهلا َخَلٌف ِخبُلٍف عنه َوصًال َوَوقفاً 
ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  َمـْن أنَفـق، َوقَـْد أَخـذَ ) ١٠، ٨(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً 
 .)مومنني( :أبَدَل اهلَمَزَة واواً َمحَزُة َوقفاً  ُمؤِمِنين) ٨(ية اآل
 .)َلرُءف( :َحَذَف الَواَو َمحَزةُ  َلَرُءوف) ٩(ة ياآل

 .)ُفهفيضاعِ ( :َضّم الَفاَء َمحَزةُ  فـَُيَضاِعَفهُ ) ١١(اآلية 
َوقَــــَف َعليَهــــا َمحــــزُة بِتحِقيــــِق اهلَمــــزِة وإبــــداهلا يَــــاًء مفتوحــــًة  َوبِأيَمــــاِنِهم) ١٢(اآليــــة 

 .)وبَييَما�م –وبأميا�م ( :)وجهان(



۲٥۲ 

أبـــَدَل َمهـــَزَة الَوصـــِل َمهـــَزُة َقطـــٍع َمفُتوحـــًة وََكَســـَر الظّـــاَء  نظُُرونَـــاٱَمنُـــوْا َءا) ١٣(يـــة اآل
 .)ءامنواْ أَنِظُرونَا( :َمحَزةُ 
 .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ِفديٌَة َوال) ١٥( اآلية

 
  منبداية الثمن الثا .....أَلْم يَأِن ِلّلِذين َءاَمُنوا) ١٦(ية اآل

 .)نـَزَّل( :َشّدَد الزّاَي َمحَزةُ  نـََزل) ١٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٢٧، ١٦(اآليتان   ).َعَليـْ
نَيا) ٢٧، ٢٣، ٢٠( اآليــات تَـــَراه، "معــاً "الــدُّ أَمــاَهلُّن  "وقفــاً "ِبِعيَســى ، َءاتَــاُكم، فـَ
  .َمحَزةُ 

 .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا آءَمن َيشَ ) ٢١(اآلية 
 وقف عليِهَما محزُة بأوجهها اخلمسة  "معاَ " َيَشآءُ ) ٢٩، ٢١( اآليتان

َرأَها) ٢٢(ية اآل   .)نرباَها(َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً  نـَبـْ
 .)بالَبَخل( :فـََتَح الَباَء َواخلَاَء َمحَزةُ  بِالُبْخل) ٢٤(ية اآل

 


بدايــة الــثمن األول والجـــزء   ....قَــْد َســِمَع اهللا قــول التــي تجــادل) ١(يــة اآل
 .الثامن والعشرون

ع( :أدَغَم الّداَل يف السِِّني َمحَزةُ  َقْد َسمع) ١(ية اآل  .)َقد مسَِّ
  .)َيظَّاَهُرون( :اهلَاَء َمحزةُ  فـََتَح الياَء َوَشّدَد الظَاَء َوفـََتحَ  يُظَاِهُرون) ٣، ٢( اآليتان
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف مـيم اجلمـع  أّمَهاتهْم إال، َ◌أّمَهاتِهْم إن) ٢(اآلية 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
ٍف ِخبُلــ َت َعلــى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  َعــَذاٍب ألِـيم، إْن أّمَهـاتـُُهم) ٤، ٢(اآليتـان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

ـــان  ـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس علـــى  أن يـََتَمآّســـا، َوُزوراً َوأن) ٣، ٢(اآليت أدَغَمَهـــا َخَل
 .ذلك أمثاهلا



۲٥۳ 

، "معـــــاً "الّنْجـــــَوى ، أْدنَـــــى، أحَصـــــاه) ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦( اآليـــــات
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً " َنْجَواُكم، ْقَوىَوالتّـ ، َجآُءوك
ــاَجون) ٨(اآليــة  ــاًء َمفُتوحــًة َوَحــَذَف األلِــَف  َويـَتَـَن أبــَدَل الّتــاَء نُونــاً َســاِكَنًة َوالّنــوَن َت

 .)َويـَْنَتُجونَ ( :َوَضّم اجلِيَم َمحَزةُ 
ْجِلسا( :أسَكَن اجلِيَم َوَحَذَف األِلَف َمحَزةُ  الَمَجاِلس) ١١(اآلية 

َ
 )مل

 .)انِشُزواْ فانِشُزواْ ( :َكَسَر الّشَني ِفيِهَما َمحَزةُ  نُشُزوْا فانُشُزواٱ) ١١(اآلية 
 

 .بداية الثمن الثاني ....أَلْم تـََر إَلى اّلِذين تـََوّلوْا َقوماً ) ١٤(ية اآل
ُهمْ عَ (َضمَّ اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً " معاً " َعَلْيِهمْ ) ١٩، ١٤(اآليتان   ).َليـْ

 .أَماَهلَا َمحَزةُ  فَأنَساُهم) ١٩(ية اآل
 ).قلوِبُم اإلميَان(َضمَّ اهلَاء َمحَزُة َوْصًال  قلوْبِهْم اإليمان) ٢٢(اآلية 

 


َوَلُه َوصـًال ؛َوقَـَف َعليِهَمـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األبَصار، األرض)٢، ١(اآليتان 
 وقس على ذلك أمثاهلا لٍف عن َخّالدٍ الّسكُت ِخبُ 

وصـًال ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  لِيَنٍة أو، ِمْن أهل) ٥، ٢(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 

 .)الرَّْعب ُلوِبُمُ قُـ ( :َضّم اهلَاَء َمحَزُة َوصالً  الرَّْعبَ  قـُُلوِبِهمُ ) ٢(ية اآل
 .)بُِيوِتِم( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوِتِهم) ٢(ية اآل
نَيا، فَأتَـــاُهم) ١٠، ٧، ٣، ٢(يـــات اآل ، َءاتَـــاُكم، والَيَتـــاَمى، الُقْربَـــى، الُقـــَرى، الـــدُّ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآُءو، نـََهاُكم
ُهَمــا َخلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى أدَغمَ  َخيــٍل َوال، أن َيخرُجــواْ ) ٦، ٢(اآليتــان 

  .ذلك أمثاهلا
َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْنـــُه  َ◌ظََننـــُتْم أن) ٢( اآليـــة

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفاً 



۲٥٤ 

 .)املومنني( :ا واواً َوقفاً َمحزةُ بَدَل اهلَمَزَة ِفيهِ أ الُمؤِمِنين) ٢( اآلية
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ  )٣(اآلية   ).َعَليـْ
 .َوَقف عليَها َمحزُة بِأوُجهها اَخلمسةُ  َيَشآءُ ) ٦(اآلية 
  .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٦(اآلية 
  .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحزةُ  إلَيِهم) ٩(اآلية 
     ).َلَرُءف(َحَذف الواو َمحَزُة  َلَرُءوف) ١٠(اآلية 

 
 .بداية الثمن الثالث ....أَلْم تـََر إَلى اّلِذين نَافـَُقواْ ) ١١(ية اآل

 ).إلخواِ�ُُم الذِّين(ضم اهلاء َمحَزُة وصًال  إلخواِنِهم الذِّين) ١١(اآلية 
ُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املف ِفــيُكْم أحــداً ) ١١(اآليــة 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفاً 
 ).املومن: (أبَدَل اهلَمَزَة ِفيِها واواً َوقفاً َمحزةُ  الُمؤِمن) ٢٣(اآلية 

ــــَرًى ) ٢٤، ١٩، ١٤(يــــات اآل أَمــــاَهلّن  الُحســــَنى، فَأنَســــاُهم، َشــــّتى، "وقفــــاً "قـُ
 .َمحَزةُ 

 .َوقَف عليها محزُة بتسهيل اهلمزِة مع طوِل األلِف وقصره الَفآِئُزون) ٢٠(اآلية 
 


َســـَكَت َخلَـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم  َوإيّـــاُكْم أن، َ◌َوَعـــدوُّكْم أولَِيـــآء) ١(اآليـــة 
 .وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 .َزةُ أَماَهلَا محَ  َجآءَُكم) ١(ية اآل
  .)إلَيُهم( :َمحزةُ ا ِفيهِ َضّم اهلَاَء " معاً " إلَيِهم) ١( اآلية
 .ا َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدَغَمهُ  َوَمن يَفعله) ١( اآلية
 .)فَقد ضَّل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحَزةُ  فـََقْد َضلّ ) ١(ية اآل

 .زُة بَتسهيل اهلَمزِة مع طوِل األلِف َوقصرهَوَقَف عليَها محَ  أعَدآءً ) ٢(اآلية 
 ) يـَُفصِّل( :َضّم الَياَء َوفـََتَح الَفاَء َوَشّدَد الّصاَد َمحَزةُ  يـَْفِصلُ ) ٣(اآلية 



۲٥٥ 

  .)ِإسَوة( :َمحزةُ ِفيِهَما َكَسَر اهلَمزَة  "معاً " ُأْسَوة) ٦، ٤( اآليتان
 . ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصالً  َشيءٍ ) ٤(اآلية 
َولَــُه َوصــًال الّســكُت ِخبُلــٍف  ؛ا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ َوقَــَف َعليِهــ األِخــر )٦( اآليــة

      .عن َخّالدٍ 
 

  بداية الثمن الرابع ....َعَسى اهللا أن َيجَعل) ٦(ية اآل
، آءَُكمَجــــــ، "معــــــاً "َويَنَهــــــاُكم ، "وقفــــــاً "َعَســــــى ) ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧(يــــــات اآل

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآَءك
  ).إلَيُهم: (َضّم اهلَاَء ِفيِها َمحزةُ  إلَيِهم) ٨(اآلية 
 .أدَغَمُها َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا َقِديٌر َواهللا) ٧(اآلية 
 اهلمـزِة َوقَف عليَها َمحزُة ِبوجَهِني حتقيُق اهلمزِة وَتسهيلها بـني بِإيَماِنِهنّ ) ١٠(اآلية 
  .)بِِاميا�ن –بِإميا�ن ( :والياءِ 
 .)مومنون( :أبَدَل اهلمزَة َواواً َوقفاً َمحزةُ  ُمؤِمُنون) ١١(اآلية 
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ١٢(اآلية 
  .َخالدَوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن  ؛)َشّيا

َوَقَف َعَليَها محزُة بوجهِني َحتقيُق اهلمزِة وتسهيلها بني اهلمزِة  َوأرُجِلِهنّ ) ١٢(اآلية 
  .)َواَرجلهن –َوأرجلهن ( :واأللف
َوَقَف َعليِها َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكِت؛َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ِخبُلـٍف  األِخَرة) ١٣(اآلية 

 .عن َخّالدٍ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  ْيِهمْ َعلَ ) ١٣(اآلية   ).َعَليـْ

 


َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقِل َوالّسـْكتِ  اإلسالم، األرض) ٧، ١(اآليتان 
  وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



۲٥٦ 

، َجـآَءُهم، "َمعاً وقفاً "ِعيَسى ، اُغواْ زَ ، ُموَسى) ١٤، ١٣، ٩، ٧، ٦، ٥( اآليات
 .أَماَهلُّن َمحزةُ  َوُأخَرى، بِالُهَدى، فْـتَـَرىٱ، يُدَعى

ـــــان ـــــؤُذونَِني) ١٣، ٥( اآليت ـــــؤِمِنين، ُت  :ا َواواً َوقفـــــاً َمحـــــزةُ أبـــــَدَل اهلَمـــــزَة ِفيِهَمـــــ الُم
  .)املومنني، توذونين(

 .قـَّلَلَها َمحَزةُ  الّتورَاة) ٦(ية اآل
 .)َساِحر( :فـََتَح الِسَني َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها وََكَسَر احلَاَء َمحزةُ  ِسْحرٌ ) ٦(ة اآلي

ِخبُلــٍف  َت َعلـى املفُصــوِل َخلَـفٌ َســكَ  َعــَذاٍب ألِـيم، َوَمــْن أظلَـم) ١٠، ٧(اآليتـان 
  .َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصًال ووقفاً عنُه 

َوإبـداهلا يَـاًء َوقـَف عليَهـا َمحـزُة بتسـهيل اهلمـزِة بـَني اهلمـزِة والـَواو  لُِيْطِفئُـواْ ) ٨(اآلية 
  .)لِيطُفوا، ليطِفُيوا، ليطفـُوا( :وإسقاطها

 :ا يَـــــاءً جهِني حتقيـــــُق اهلَمـــــزِة َوإبـــــَداهلَوقـــــَف عَليَهـــــا َمحـــــزُة بـــــوَ  بِـــــأفَواِهِهم) ٨(اآليـــــة 
 .)بَِيفواههم –بِأفواههم (

َســـَكَت َخلَـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْنـــُه  َ◌َلُكـــْم إن) ١١( اآليـــة
 .َوصًال َوَوقفاً 

 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة ِفيِهَما َوقفاً مع طول األلِف وقصره "معاً " طَآئَِفةٌ ) ١٤(اآلية 
 


 داية الثمن الخامسب ...ُيَسبِّح ِهللا َما في الّسَمَوات) ١(ية اآل
َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليِهَمـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األمِّيين، األرض) ٢، ١(اآليتان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم  َزَعمُتْم أّنُكم، َعَليِهْم َءايَاتِهِ ) ٦، ٢(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً  اجلمع

 .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهم) ٢(ية اآل
 .أدَغَمَها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا َمن َيشاءُ ) ٤(اآلية 

 .قـَّلَلَها َمحَزةُ  الّتورَاة) ٥(ية اآل



۲٥۷ 

ِخبُلـٍف  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  َجارًَة أوتِ ، َقّدَمْت أيِديُكم) ١١، ٧(اآليتان 
 .َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة ِفيِهَما َوقفاً مع طول األلِف وقصره َقآِئماً ) ١١(اآلية 
 


 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َجآَءك) ١(ية اآل
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف  بِـأنُهْم َءاَمنُـوا ) ٣،٦(اآليتان 

 .وقس على ذلك أمثاهلا عْنُه َوصًال َوَوقفاً 
 

 .بداية الثمن السادس ...َوإَذا رَأيتَـُهم تُعجبَك أجَساُمُهم) ٤(ية اآل
ُهمْ (وصًال وَوقفاً  ضم اهلاء َمحَزةُ " معاً " َعَلْيِهمْ ) ٦، ٤(اآليتان   ).َعَليـْ
 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  َجآء، أّنى) ١١، ٤( اآليتان

 أدَغَمَها بدوِن غنٍة َخلٌف وقس على ذلك أمثاهلا  َوإن يـَُقوُلواْ ) ٤( اآلية
، يوفكــون( :ا َوقفــاً أبــَدَل اهلمــزَة َمحــزُة ِفيِهَمــ َوللُمــؤِمِنين، يُؤَفُكــون) ٨، ٤( اآليتــان

 .)وللمومنني
 :وقَف عليَها محزُة بوجهنيِ  رُُءوَسُهم) ٥(اآلية 
 .)َسهمُرُ و (اهلمزِة َوالواِو تسهيُل اهلمزِة بني / ١
  .)ُروسهم(َحَذف اهلمزَة حلذفها رمساً / ٢

َســـــَكَت َخلَـــــٌف َعلـــــى  َعَلـــــيهْم أســـــَتغَفرت، التلهكـــــْم َأمـــــواِلكم) ٦،٩(اآليتـــــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال َوَوقفاً املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه 

َوَلُه َوصــًال ؛َوَقــَف َعليِهَمــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  األَعــز، األرض) ٨، ٧(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ـــة  ـــفٌ َســـكَ  نَفســـاً إَذا) ١١(اآلي ـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل  ؛وصـــًال ووقفـــاً ِخبُل
 .َوالّتحِقيقُ  َوحلمزَة َوقفاً الّنقلُ 

 



۲٥۸ 



َوَلُه َوصــًال ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  األرض، واألرض) ٣، ١(اآليتــان 
 . وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

     . ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصالً  "معاً "َشيٍء ) ١١، ١(اآلية 
وقــس أدَغَمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــة  أَبَشــٌر َيهــُدونـََنا، َكــاِفٌر َوِمــنُكم) ٦، ٢(اآليتــان 

 .على ذلك أمثاهلا
، مــومن( :بــَدَل اهلمــزَة فيِهمــا َواواً َمحــزُة َوقفــاً أ الُمؤِمُنــون، ُمــؤِمن) ١٣، ٢(اآليتــان 
 .)املومنون
ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ُمِصــيبٍة إال، يمَعــَذاٌب ألِــ) ١١، ٥(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا يقُ َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً عنُه 

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  بـََلى، "وقفاً "ْسَتغَنى ٱوَ ) ٧، ٦( اآليتان
 


 .بداية الثمن السابع ....ّلقُتُم النَِّساءيَأيـَُّها الّنِبّي إَذا طَ ) ١(ية اآل
 .)فَقد ظََّلم( :أدَغَم الّداَل يف الظّاِء َمحَزةُ  فـََقْد ظََلم) ١(ية اآل
 .)بُِيوِتِن( :َكَسَر الَباَء َمحَزةُ  بـُُيوِتِهنّ ) ١(ية اآل

ــة  ــأتِين) ٤، ١(اآلي ــيٰ◌ أشــُهٍر َوالَّـــ، أن َي ــ ِئ س علــى أدَغَمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــة وق
  .ذلك أمثاهلا

َوَلُه َوصــًال ؛َوقَــَف َعليهـا َمحــزُة بِالنْقـِل َوالّســْكتِ  األحَمــال، األِخــر) ٤، ٢(اآليتـان 
  . وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  فَــإْن أرَضــعن، ِبَمعــروٍف أو) ٦، ٢(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛اً وصًال ووقفعنُه 

      .َسَكَت َعَليِهّن َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد "كله"َشيٍء ) ١٢، ٣(اآليتان 
 .)بَاِلٌغ أمَره( :نـَّوَن الَغني َمْرُفوَعًة َوَنَصَب الرّاء َمحَزةُ  بَاِلُغ أمرِه) ٣(ية اآل
 .)َقد جََّعل( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحَزةُ  َجَعلَ  َقدْ ) ٣(ية اآل



۲٥۹ 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  َعلَـيُكْم َءايـات، ِنَسـآِئُكْم إن) ١١، ٤(اآليتان 
 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 .)سيـَِّياتِه( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحزُة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً  َسيَِّئاتِه) ٥(اآلية 
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َءاتَاَها، َءاتَاه، ُأخَرى) ٧، ٦( اآليتان

 


 بداية الثمن الثامن ....يَأيـَّها الّنِبّي ِلَم ُتِحرِّم َما أحل اهللاُ ) ١(ية اآل
ــوالُكم) ٩، ٨، ٥، ٤، ٢(يــات اآل ــواله، َم ــأَواهُ ، َيســَعى، "معــاً "َعَســى ، َم  مَوَم

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ 
َوحلمـزَة  ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  َوإْذ أَسر) ٣(اآلية 

 .يقُ َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ 
ـــــات  ـــــؤِمِنين) ٦، ٥، ٤(اآلي ـــــات، الُم ـــــؤَمُرون، ُمؤِمَن ـــــدَهلُّن َمحـــــَزُة َواواً َوقفـــــاً  ُي  :أب

  .)يومرون، مومنات، املومنني(
ـــــة آلا ـــــَزًة َمكُســـــوَرة  ِجْبرِيـــــل) ٤(ي ـــــيَم َوالـــــرّاَء َوزَاَد َمه ـــــَدَها يَـــــاء فـَـــــَتَح اِجل  :َمحـــــَزةُ وبـَْع
َرئِ (  .)ليَجبـْ

 .)فَقد صََّغت( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحَزةُ  فـََقْد َصَغت) ٤(ية اآل
نـة وقـس علـى ذلـك أدَغَمَها َخَلٌف بـدوِن غ ٍت َوأبَكاراً ٰ◌ ثـَّيبَـ، أن يُبِدَله) ٥(اآلية 
  .أمثاهلا
ــــٰ◌ تَــــ) ٥(اآليـــة  َســـّهَل اهلَمـــَزَة فيِهَمـــا َمحـــَزُة َوقفـــاً َمـــَع طـــوِل  تٰ◌ ِئَحــــٰ◌ َســــ، تٰ◌ ئَِب

 .األِلِف َوقصره
َوأبَكـاراً ( :)وجهـانِ (َوَقَف عليَها َمحـَزُة بَتحِقيـِق اهلَمـَزِة َوتسـِهيلها  َوأبَكاراً ) ٥(اآلية 

 .)َواَبكاراً  –
 :َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً مع طول األلِف وقصره ِئَكةَمآل) ٦(اآلية 
 .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٨(اآلية 
 )َسيـَِّياِتكم( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة يَاًء مفتوحًة َوقفاً  َسيَِّئاِتُكم) ٨(اآلية 
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َوَلُه َوصــًال الّســكُت ِخبُلــٍف ؛بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  َوقَــَف َعليهــا َمحــزةُ  األنَهــار) ٨(اآليــة 
  .عن َخّالدٍ 

 –َوبِأميـانكم ( :وقـَف عليهـا محـزُة بـوجهِني التحقيـُق واإلبـدال َوبِأْيَمـاِنِهم) ٨(اآلية 
 .)يَماِ�ِمَوبِيَ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٩(اآلية   ).َعَليـْ
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ١٠(اآلية 
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
 ) وَِكَتاِبه: (فـََتَح الّتاَء َوزَاَد أِلفاً بَعَدَها َمحَزةُ  وَُكُتِبه) ١٢(ية اآل

 


ـــارَ ) ١(يـــة اآل َب ـــِدِه الُملـــكتـَ الجـــزء التاســـع والعشـــرون  بدايـــة   ....ك الـــِذي بَِي
 .الثمن األولو 

وقـس  ا َمحـَزُة َوصـًال ِخبُلـٍف َعـن َخـالدَسـَكَت َعَليِهَمـ "معـاً " َشـيءٍ ) ٩، ١( اآليتان
 .على ذلك أمثاهلا

ـــة  ـــوَُكْم أّيُكـــْم أحَســـن) ٢(اآلي ـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع  لَِيبُل َســـَكَت َخَل
 .وقس على ذلك أمثاهلا لٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً ِخبُ 

أدَغَمَها َخلَـٌف بـدوِن غنـة وقـس علـى  أن َيخِسف، َعَمًال َوُهوَ ) ١٦، ٢(اآليتان 
  .ذلك أمثاهلا

 .)تـََفّوت( :َحَذَف األِلَف َوَشّدَد الَواو َمحَزةُ  ُوتتـََفا) ٣( اآلية
 .)َهل تـََّرى( :َمحَزةُ ) تـََرى(لّتاِء َوأَمال أدَغَم الالَم يف ا َهْل تـََرى) ٣(ية اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َمَتى، أهَدى، بـََلى، الّدنَيا) ٢٥، ٢٢، ٩، ٥(يات اآل

ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  َشيٍء إن، يَنَقِلْب إلَيك) ٩، ٤(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصًال ووقفاً 

  .)َخاِسَياً : (َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َمحَزُة  َخاِسئاً ) ٤( اآلية
 .)َوَلَقد زّينا( :أدَغَم الّداَل يف الزّاي َمحَزةُ  َوَلَقْد زَيـّّنا) ٥(اآلية 
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 ) َقد جَّآَءنَا( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحَزةُ  َقْد َجآَءنَا) ٩( اآلية
َوَلُه َوصـًال ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  "معـاً "األرض ) ١٦، ١٥(اآليتان 

 . وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
 .)ـراطزِصـ( :زَاياً َخَلف أَشّم الّصادَ  ِصَراط) ٢٢( اآلية

النقـُل والسـكُت يف اهلمـزِة األوَ   :زُة بوجهنيِ َوَقف عليها مح َواألْفِئَدة) ٢٣(اآلية 
 .)أِفَدةـۜ◌ َوالْـ –َواَلِفَدة (وعلى كٍل منهما إسَقاط اهلمزِة الثانية ونقُل حركتها إ  الفاِء 

إســَقاُط اهلَمــَزِة ونقــُل َحرَكِتهــا إ   :َوقَــَف عَليَهــا محــَزُة بــوجهنيِ  ِســيَئت) ٢٧(اآليــة 
 .)ِسّيت - ِسَيت(:اًء َمَع اإلدغامِ وإبداُل اهلَمَزِة يَ ، الياءِ 
 .)أهَلَكِينْ ( :أسَكَن الَياَء َمحَزُة َوصالً  أْهَلَكِنيَ ) ٢٨( اآلية

َمعِــْي ( :أســَكَن اليَــاَء َمحــزُة َوصــًال َمــع مراعــاة املــد اجلــائز املنفصــل َمِعــيَ ) ٢٨(اآليــة 
  .)أو

 


 .بداية الثمن الثاني سطُُرونن َوالَقَلِم َوَما يَ ) ١(ية اآل
ــونٍ ) ٣٠، ٣-٢(اآليتــان  ـــ ،َوإنِبَمجُن ــٍض يـَتَـَل ــونٰ◌ بَع أدَغَمهــا خلــٌف  َوُم

 .بدوِن ُغنٍة وقس على ذلك أمثاهلا
ـــيم) ١٤-١٣، ١٢(اآليتـــان  ـــٍد أِث ِـــيمٍ  ،ُمعَت َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  نأأزَن
 .وقس على ذلك أمثاهلااً الّنقُل َوالّتحِقيُق حلمزَة َوقفوَ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
 )أأن كان( :زَاَد محزُة َمهزَة اسِتفهاٍم َمفُتوحة أن كان) ١٤(اآلية 
َلى) ٥٠، ٤٨، ٣٢، ١٥( اآلية   .أَماَهلُّن َمحَزةُ  فَاْجَتَباه، نَاَدى، َعَسى، تـُتـْ

ـــان  ـــين) ٣٣، ١٥(اآليت ـــَرة، األّوِل ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة  األِخ ـــِل َوالّســـْكتِ َوَق َوَلُه ؛بِالنْق
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

َســّهَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة ِفيِهَمــا َوقفــاً مــع طــول  ِبُشــرََكآِئِهم، نَــآِئُمون) ٤١، ١٩( اآليتــان
  .)بشركآِاهم - نَآِامون( :األلِف وقصره
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َعلــى املفُصــوِل يف  َســَكَت َخلَــفٌ  أوَســطُُهْم ألَــم، َحــرِثُكْم إن) ٢٨، ٢٢(اآليتــان 
 .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
 


 .بداية الثمن الثالث الَحآقَّة) ١(ية اآل
ــــات اآل ــــَرىفَـ ، أْدرَاك) ٢٨، ١١، ٩، ٧ ،٣(ي ــــْرَعى، "وقفــــاً "تَـ ــــآء، َص ــــا ، َوَج َطَغ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  أغَنى، "وقفاً "

ُود( :أدَغَم الّتاَء يف الثّاِء َمحَزةُ  َكّذَبْت َثُمود) ٤(ية اآل  .)َكَذَبت مثَّ
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٧(اآلية   ).َعَليـْ
 .أدغمها خلٌف بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا لََياٍل َوَثَمانَِية) ٧(اآلية 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  فَأَخـَذُهْم أْخـَذةً ، عَجـازَكأنـُّهْم أ) ١٠، ٧(اآليتان 
 .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 ..)فـََهل تـََّرى( :َمحَزةُ َوأَماَهلَا أدَغَم الالَم يف الّتاِء  فـََهْل تـََرى) ٨( اآلية
 .)بِاخلَاِطَية: (قفاً و أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َمحَزُة  بِالَخاِطَئة) ٩(ية اآل

ــةً ) ١٩، ١١-١٠(اآليتــان  ــي، إنّــارَابَِي  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  َمــْن أوِت
 .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َوَلُه َوصـًال ؛ْكتِ َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالسّ  األيّام، األرض) ٢٤، ١٤(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

   .)أرَجآِاَها( :َسّهَل اهلَمزَة َمحَزُة َوقفاً مع طوِل األِلِف َوَقصرِهِ  أرَجآِئَها) ١٧(اآلية 
 .وأماهلا )َخيَفى( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحَزةُ  َتخَفى) ١٨( اآلية
 َقَف عليها محزُة بِالتسِهيِل َمع طوِل األلِف َوقصره وَ  َهآُؤمُ ) ١٩(اآلية 

 :اِء ِمـــن ُدوِن َهـــاءٍ َوَصـــَلُهَما َمحـــَزُة ِبَفـــتِح الَيـــ َهَلـــكسَمالَِيـــهْ ) ٢٩، ٢٨( اآليتـــان
 .)َهلك َماِيلَ (

 .)سلطَاِينَ ( :َحَذَف اهلَاَء َوصًال َمحَزةُ  ُسلطَانَِيه) ٢٩(ية اآل
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ــــة اآل ، اخلَاِطـــــُون( :َل َمحــــَزُة اهلَمــــَزَة َوأبــــَدَهلَا َوَحــــَذفـََها َوقفــــاً َســــهّ  الَخــــاِطُئون) ٣٧(ي
 .)اخلَاطُون، اخلَاِطُيون

 .)تومنون( :أبَدَل اهلَمَزَة واواً َمحَزُة َوقفاً  ُتؤِمُنون) ٤١(ية اآل
 


َهـا َخلَـٌف بـدوِن أدَغمَ  َحِميمـاً يـَُبّصـرونهم، ِبَعَذاٍب َواِقـع) ١١-١٠، ١(اآليتان 
 .غنة وقس على ذلك أمثاهلا

 لـــى املفُصــوِل َخلَـــفٌ َســَكَت عَ  َمـــْن أدبَـــر، إنـُّهــمَجِمـــيالً )١٧، ٦-٥(اآليتــان 
 .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 .أَماَل َمحَزُة الرَّاَء واألِلف َونـََراه) ٧(اآلية 
ــــَوى، َلظَــــى) ١٨، ١٧، ١٦، ١٥( اآليـــات ــــَوّلى، ِللشَّ  َمحــــَزةُ  أَمــــالَ  فَــــأوَعى، َوتـَ

 .رؤوس اآلي
ا َمحـَزُة بَِتحِقيـِق اهلَمـَزِة وَتسـِهيلها َمـَوقَـَف َعَليهِ  فَـأوَعى، َوأِخيه) ١٨، ١٢( اآليتان

 .)فََاوعى -فَأوعى ، َوَاخيه –َوأخيه ( :)وجهان(
َف عليها محزُة بِإبدال اهلمزِة َواواً َمع اإلظَهـار واإلدَغـام بـالواو َوقَ  تُئوِيه) ١٣(اآلية 

 .)تـُوِّيه –ُتوِويه ( :)وجهان(اليت بعدها 
َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  األرض) ١٤( اآلية

 .وقس على ذلك أمثاهلا عن َخّالدٍ 
 )نزَّاعةٌ (َفَع التَّاَء َمحزُة رَ  نزَّاعةً ) ١٦(اآلية 

 
 .بداية الثمن الرابع إّن اإلنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً ) ١٩(ية اآل

َوقَــــَف َعليهـــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســـْكِت؛َوَلُه َوصــــًال الّســــكُت  اإلنَســــان) ١٩(اآليـــة 
  . وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ــان ــآِئُمون ،َدآِئُمــون) ٣٣، ٢٣( اآليت مــع طــول َوقفــاً ِفيِهَمــا َســّهَل اهلَمــَزَة َمحــَزُة  َق
 .)َقآِاُمون - َدآِامون( :األلِف وقصره
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 .)مامون( :أبَدَل اهلَمَزَة ألفاً َمحَزُة وقفاً  َمأُمون) ٢٨(اآلية 
َسَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  ِمنُهْم أن، أزَواِجِهْم أو) ٣٨، ٣٠(اآليتان 
 .لٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلااجلمع ِخبُ 

تَـَغىٱ) ٣١( اآلية  .أَماَهلَا َمحَزةُ  بـْ
 ) ِبَشَهاَدِتِم( :َحَذَف األِلَف بَعَد الّداِل َمحَزةُ  ِبَشَهاَداِتِهم) ٣٣(ية اآل
 .)َنْصبٍ ( :فـََتَح الّنوَن َوأسَكَن الّصاَد َمحَزةُ  ُنُصبٍ ) ٤٣(ية اآل

 


وصـــًال ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفَســـكَ  أن أنــِذر، نُوحــاً إلَــى) ١(اآليــة 
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛ووقفاً 

ــان  أدَغمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس علــى  لَــيًال َونـََهــاراً ، أن يَــأتِيَـُهم) ٥، ١(اآليت
 .اذلك أمثاهل

 :)وجهـــــان(َوقَـــــَف عليهـــــا َمحـــــَزُة بَِتحِقيـــــِق اهلَمـــــَزِة َوتســـــهيِلها  َوأِطيُعـــــون) ٣(اآليـــــة 
 .)َواَِطيعون –َوأِطيُعون (

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  َلُهْم إسَراراً ، َويـَُؤِخرُكْم إَلى) ٩، ٤(اآليتان 
 .هلااجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً وقس على ذلك أمثا

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  َجآء، "وقفاً "ُمَسّمى ) ٤( اآلية
أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة فـيِهّن  َوالُمؤِمَنات، َوِللُمؤِمِنين، ُمؤِمناً ، يـَُؤّخر) ٢٨، ٤(اآليتان 
 .)واملومنات، وللمومنني، مومناً ، يـَُوّخر( :َوقفاً 

َوَلُه َوصـًال ؛زُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ َوقَـَف َعليهـا َمحـ "معـاً "األرض ) ١٩، ١٧(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .)َوُوْلُدهُ ( :َضّم الَواَو َوأسَكَن الالَم َمحَزةُ  َوَوَلُدهُ ) ٢١( اآلية
 .)بَيِيتْ ( :أسَكَن الَياَء َمحَزةُ  بَيِتيَ ) ٢٨(ية اآل

 




۲٦٥ 



 .بداية الثمن الخامس ....ْل ُأوِحَي إَليّ قُ ) ١(ية اآل
ِخبُلٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  أَشٌر أرِيدَ ، ُقْل أوِحي) ١٠، ١( اآليتان

 .قُ َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصًال ووقفاً 
ـــاً َيهـــِدي) ٣-٢، ٢-١( اآليتـــان ّـــه، َعَجب  أدغَمَهـــا َخَلـــٌف بـــدوِن غنـــةٍ  أحـــداً َوأن

 .وقس على ذلك أمثاهلا
ــــــــات ــــــــاَلى) ٢٨، ٢٧، ١٣، ٦، ٣( اآلي َع ــــــــَزاُدوُهم، تـَ ــــــــَدى، فـَ ، ْرَتَضــــــــىٱ، الُه
  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َوأحَصى

َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلـٍف عْنـُه َوصـًال  ظََننُتْم أن) ٧( اآلية
 .َوَوقفاً 
 .)ُمِلَيت( :َمحَزُة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً أبَدَل اهلَمَزَة  ُمِلَئت) ٨(اآلية 

َوَلُه َوصـــًال ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  األرض، األن) ١٠، ٩( اآليتـــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .)َلَديُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َلَديِهم) ٢٨( اآلية
     .َت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالدَسكَ  َشيءٍ ) ٢٨(اآلية 

 


ـــيالً ) ٥-٤، ٤-٣( اآليتـــان ـــْرتِيالً  ،أوَقِل ّـــاتـَ َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  إن
 .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 

أدَغَمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقــس  َيومـاً َيجَعـل ،َوطئـاً َوأقـَوم) ١٧، ٦( اآليتـان
 .على ذلك أمثاهلا

 .)َربِّ املشرق( :َجّر الَباَء َمحَزةُ  َربُّ الَمشِرق) ٩( اآلية
َوَلُه َوصـًال ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  "معـاً "األرض ) ٢٠، ١٤( اآليتان

 .َخّالدٍ الّسكُت ِخبُلٍف عن 
  أَماَهلُّن َمحَزةُ  َمْرَضى، أْدَنى، َشآء، فـََعَصى) ٢٠، ١٩، ١٦( اآليات



۲٦٦ 

 
 .بداية الثمن السادس ....إّن رَّبَك يَعَلمُ ) ٢٠( اآلية
 .)الُقرَان( :ِفيَها النقُل حلَِمَزَة َوقفاً  الُقرَءان) ٢٠( اآلية

 


 .)َوالرِّجز( :َكَسَر الرّاَء َمحَزةُ  َوالرُّْجزَ ) ٥(ية اآل
أدَغمها َخلـٌف بـدون  َوَجعلت َوِحيداً ،َيوَمِئٍذ َيوم) ١٢-١١، ٩( اآليتان

 .غنة وقس على ذلك أمثاهلا
 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  إنّـهُ َصـعوداً ، أْن أزِيـد) ١٨-١٧، ١٥( اآليتان

 .وقس على ذلك أمثاهلااً الّنقُل َوالّتحِقيُق َوحلمزَة َوقف ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
، يـُـوثَر( :أبــَدَل اهلَمـَزَة ِفيِهمــا َواواً َمحــَزُة َوقفــاً  والُمؤِمنُــون، يُــؤَثر) ٣١، ٢٤( اآليتــان
 .)واملومنون
إلحَدى ، ِذْكَرى، أْدرَاك) ٥٦، ٥٥، ٥٢، ٤٧، ٣٧، ٣٥، ٣١، ٢٧( اآليات

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  التّـْقَوى، ىيُؤتَ ، أتَانَا، "معاً "َشآء ، "وقفاً "
 َسّهل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َمع طوِل األِلِف َوقصرِِه  َمآلِئَكة) ٣١( اآلية

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  نأِمـنُكْم ، ِعّدتـَُهْم إال) ٣٧، ٣١( اآليتان
 .وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصًال َوَوقفاً 

 .ا األوَجه اخلمسة حلَِمَزَة َوقفاً ِفيِهمَ  "معاً " َيَشآءُ ) ٣١( يةاآل
َســـّهَل اهلَمـــَزَة َمحـــَزُة وقفـــاً َمـــَع طـــوِل  الَخآِئِضـــين، يـََتَســـآَءُلون) ٤٥، ٤٠(اآليتـــان 

 .األِلِف َوقصرِهِ 
ُت ِخبُلـٍف َوَلُه َوصـًال الّسـك؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األِخَرة) ٥٣( اآلية

 .عن َخّالدٍ 
 


 .بداية الثمن السابع آل أُْقِسُم بَِيوِم الِقَياَمة) ١( اآلية



۲٦۷ 

َوَلُه َوصـــًال ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  "معـــاً "اإلنَســـان ) ٥، ٣( اآليتـــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ـــــــــة ـــــــــى) ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ١٥، ٤( اآلي ، بـََل
ــَوّلى، َصــّلى، أْلَقــى ، َفَســّوى، "وقفــاً "ُســدًى ، "معــاً "فَــأوَلى ، "معــاً "أولَــى، يـََتَمطّــى، َوتـَ

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الَمْوَتى، َواألُنَثى
ِخبُلــٍف ٌف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــَســكَ  َوَلــْو ألَقــى، َيوَمِئــٍذ أيــن) ١٥، ١٠( اآليتــان
 .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصًال ووقفاً عنُه 

أدَغَمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  أن يُفَعـــل، َولَـــوَبِصـــيرةٌ ) ٢٥، ١٥-١٤( اآليتـــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا

 .)قـُرَانَه، َوقـُرَانَه( :قفاً ِفيِهَما الّنقُل حلَِمَزَة وَ  قـُْرَءانَه، َوقـُْرَءانَه) ١٨، ١٧( اآليتان
بون( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َبْل ُتِحّبون) ٢٠(ية اآل  .)َبل حتُِّ
 .)َمن رَّاق( :أدَغَم الّنوَن يف الرّاِء ُدوَن َسكٍت َمحَزةُ  رَاقٍ سَمْن ) ٢٧(ية آلا

 .)َىن متُ ( :أبَدَل الَياَء تَاًء َوأَماَهلَا َمحَزةُ  يُمَنى) ٣٧(ية اآل
 


أَمـاَهلُّن  ُتَسـّمى، َوَجـَزاُهم، َوَلّقـاُهم، فـََوقَـاُهم، أَتى) ١٨، ١٢، ١١، ١( ياتاآل
 .َمحَزةُ 

 ِخبُلـــٍف عنـــهُ  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  نُطَفـــٍة إَذا، َهـــْل أَتـــى) ٢، ١( اآليتـــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا يقُ َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً 

ــة ــيئاً ) ١( اآلي ــَوجَهنيِ  َش ، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمــَع اإلدَغــام ، الّنقــلُ  :َوَقــَف َعَليَهــا َمحــَزُة ِب
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى  َعينـاً َيشـَرب، َشـاِكرًا َوإّمـا) ٦، ٣( اآليتان
 .ذلك أمثاهلا

ـــة ــــ) ٤( اآلي ـــَف َعَليهـــا ِســـالْ ٰ◌ َسَل ـــَدَهاَمحـــَزُة بِإســـَكاِن الـــالِم ِمـــن دو  َوَق ـــٍف بَع  :ِن أِل
 .)َسالِسلَ ( :َوَوَصَلها ِبَفتِح الالِم ِمن دوِن أِلف، )ِسلْ ٰ◌ َسلَـ(



۲٦۸ 

لــٍف َوَلُه َوصــًال الّســكُت ِخبُ ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  األبــَرار) ٥(اآليــة 
 .عن َخّالدٍ 

 :َوقَف عليها محزُة بِأربعِة أوجهٍ  األَرآِئك) ١٣(اآلية 
 .َوتسِهيُل اهلمزِة الثانيِة َمع املد َوالقصرِ  وحذفها األوَ   نقل حركة اهلمزة -٢و١
 .الثانية َوعليِه املد والقصرِ  وتسهيل اهلمزةاهلمزِة األو   السكت على -٤و٣

ــَوارِيرا) ١٥(اآليــة  ويُوصــُلَها . َمحــزةُ َمــَع إســَكاِن الــرّاِء قَــف َعليهــا حبــذِف األلِــِف وَ  قـَ
 .براء َمْفُتوَحة

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٥، ١٤( اآليتان  ).َعَليـْ
 

 .بداية الثمن الثامن ....َوَيُطوُف َعَليِهم ِوْلَدانٌ ) ١٩(ية اآل
ُهمْ (اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً ضم  َعَلْيِهمْ ) ١٩(اآلية   ).َعَليـْ
وقف عليها محزُة بِإبـدال اهلمـزِة األو  واواً سـاكنًة وإبـدال اهلمـزِة  ُلؤُلؤاً ) ١٩(اآلية 

  .)ُلَواُلوْ ( :الثانية واواً مفتوحةً 
 .)َعالِْيِهم( :أسَكَن الَياَء وََكَسَر اهلَاَء َمحَزةُ  َعالِيَـُهم) ٢١(ية اآل
 .)َوإسَتربقٍ  ُخْضرٍ ( :َمحَزةُ َوالَقاَف ِفيِهَما َجّر الرّاَء  َوإسَتبَرقٌ  ُخْضرٌ ) ٢١(ية اآل

 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  َشآء، َوَسَقاُهم) ٢٩، ٢١( اآليتان
َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه  ِمــنُهْم َءاِثمــاً ) ٢٤( اآليــة

 .َوصًال َوَوقفاً 
 



ــذٍ ، َوالّناِشــَراتَعصــفاً ) ١٥، ٣-٢(اآليتــان  أدَغَمَهــا َخلــٌف بــدوِن  َويــٌل َيوَمِئ
  .غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا

شـَبِع  خبُلـٍف َعنـهُ  أدَغَم الّتاَء يف الـّذاِل َخـّالدٍ  فَالُملِقَياِت ِذْكَراً ) ٥( اآلية
ُ
َمـَع املـّد امل

لِقَيآت، ِذْكراً  لقياتِ فامل: (يف األِلِف عنَد اإلدغامِ 
ُ
 .)ذِّكراً  فَامل



۲٦۹ 

ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  نُْذراً إنَّما، ُعذراً أو) ٧ -٦،٦(اآليتان 
 .قس على ذلك أمثاهلاوَ َوالّتحِقيُق  َوحلمزَة َوقفاً الّنقلُ  ؛وصًال ووقفاً 

 .أَماَهلَا َمحَزةُ  أْدرَاك) ١٤( اآلية
َوَلُه ؛َوقَــَف َعليهـــا َمحــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  األِخـــرِين، األّولِـــين) ١٧، ١٦( اآليتــان

 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
 .قـَّلَلَها َمحَزةُ  قـََرار) ٢١( اآلية
 .)َوِعُيون( :َكَسَر الَعَني َمحَزةُ  َوُعُيون) ٤١(ية اآل
 .)يومنون(:اهلَمَزَة َواواً َمحَزُة َوقفاً أبَدَل  يُؤِمُنون) ٥٠(ية اآل

 


 .الثمن األولالجزء الثالثون و بداية   َعّم يـََتَسآَءُلون) ١(ية اآل
 َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة وقفاً َمَع طوِل األِلِف َوقصرِِه  يـََتَسآَءُلون) ١( اآلية

ـــــان ـــــَف عَ  األرض، واألرض) ٣٧، ٦( اآليت ـــــِل َوالّســـــْكتِ َوَق َوَلُه ؛ليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْق
 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

أدَغَمهــا خلــٌف  يَــوم ِميَقاتــاً ، َوالِجَبــال ِمَهــاداً ) ١٨-١٧، ٧-٦( اآليتــان
 .بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا

 َخلَـفٌ  َت َعلـى املفُصـولِ َسكَ   َفَكانْت أبوابا، َوَجّناٍت ألَفافاً  )١٩، ١٦( اآليتان
 .وقس على ذلك أمثاهلاالّنقُل َوالّتحِقيُق  َوقفاً  َوَحلمزةَ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 .)فكاَنت سَّراباً ( :أدَغَم الّتاَء يف السِِّني َمحَزةُ  َفَكانْت َسَراباً ) ٢٠( اآلية
 .)اً َمـَاب( :َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً  "معاً " َمَئاباً ) ٣٩، ٢٢( اآليتان

 .)لَِبِثني( :محزةُ َحَذَف األِلَف بَعَد الالم  بِِثينٰ◌ لَـ) ٢٣(ية اآل
   .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ٢٩(اآلية 
ــدَُكْم إال) ٣٠(اآليــة  ــُه  َنزِي َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْن

   .َوصًال َوَوقفاً 
 .)الّرمحنُ ( :َرَفَع الّنوَن َمحَزةُ  نِ ٰ◌ الرَّحَمـ) ٣٧( اآلية



۲۷۰ 

 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َشآءَ ) ٣٩(ية اآل
 


أدَغمَها خلٌف بدوِن غنـٍة  أمرًا َيوم، َوالّناِشطَاتَغرقاً ) ٦-٥، ٢-١( اآليتان
 .وقس على ذلك أمثاهلا

َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  ذَهـــْب إلَـــىٱ، َهاأبَصـــارُ َواِجَفـــةٌ ) ١٧، ٩-٨( اآليتـــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّنقُل َوالّتحِقيقُ  َوقفاً  َوَحلمزةَ  ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 
 .)نَاِخرة( :زَاَد أِلفاً بَعَد الّنوِن َمحَزةُ  َنِخَرة) ١١( اآلية
ــــــــاآل ، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥( اتي

٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤ (ــــــاك ــــــاَداه، ُموَســــــى، أَت طُــــــَوى ، َن
، َيْســـَعى، َوَعَصـــى، "معـــاً "الُكبـــَرى ، فَـــأرَاه، فـََتخَشـــى، تـَزَّكـــى، "معـــاً " َطغَـــى، "وقفـــاً "

َنــاَدى ــَرى، َســَعى، َجــآَءت، َيخَشــى، َواألوَلــى، األعَلــى، فـَ نَيا، يـَ ، "معــاً "المــأَوى، الــدُّ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  الَهَوى، "اً وقف" َونـََهى، َخاف

َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األعَلى، اآلية) ٢٤، ٢٠( اآليتان
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ــــــــــات ــــــــــا) ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧( اآلي ، بـََناَه
 َيخَشــاَها، ُمنتَـَهاَهــا، ِذكَراَهــا، مْرَســاَها، أْرَســاَها، َوَمْرَعاَهــا، "معــاً "ُضــَحاَها، َفَســّواَها

 .أَماَل األِلَف قـَْبَل اهلَاِء َمحَزةُ 
ــُه  َءأنــُتْم أَشــد) ٢٧( اآليــة َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْن

 .َوصًال َوَوقفاً 
 .مَزةَ ال إَماَلَة ِفيَها حلَِ  َدحاَها) ٣٠( اآلية
ـــة ـــاِمُكم) ٣٣( اآلي ـــَزُة و  َوِألنَع ـــَق َمحـــَزُة اهلَْم ـــَدهلَ َحَق َـــاًء َمفُتوحـــًة َوقفـــاً  اأب  :وْجَهـــاِن  ي

 ).َوِألَنَعامكم(، )َولَِينَعامكم(
اوى( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة ألفاً َوقفاً " معاً " الَمأوى) ٤١، ٣٩( تاناآلي

َ
 .)امل

 



۲۷۱ 



 .بداية الثمن الثاني َعَبَس َوتـََوّلى) ١(ية اآل
ــــــــات اآل ــــــــَوّلى) ٣٣، ٢٢، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(ي ، َوتـَ

، َيخَشـى، َيسـَعى، َجـآَءك، َتَصّدى، ْسَتغَنىٱ، الذّكَرى، "معاً "يـَزّّكى ، األعَمى، َجآَءه
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  َجآَءت، "معاً "َشآء ، تـََلّهى

َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  اإلنَســـان، ألعَمـــىا) ١٧، ٢( اآليتـــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

َتنَفَعهُ ) ٤( اآلية  .)فـََتنَفُعهُ ( :َرَفَع الَعَني َمحَزةُ  فـَ
لـٍف عنـُه ِخبُ  َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـَكَت  ِمـْن أِخيـه، ِمـْن أي) ٣٤، ١٨( اآليتـان

 .ِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصًال ووقفاً 
    .َسَكَت َعَليَها َمحَزُة َوصًال ِخبُلٍف َعن َخالد َشيءٍ ) ١٨( اآلية

أدَغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  َشــأٌن يُغِنيــه، َوِعنبــاً َحّبــاً ) ٣٧، ٢٨-٢٧( اآليتــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا

ـــة ـــامِ ) ٣٢( اآلي َـــاًء َمفُتوحـــًة َوقفـــاً وْجَهـــاِن  ُكمَوِألنَع ـــَدَهلا ي ـــَزَة وأب ـــَق َمحـــَزُة اهلَْم : َحَق
 ).َوِألَنَعامكم(، )َولَِينَعامكم(

َوقَــَف َعَليَهــا َمحــَزُة بِإســَقاِط اهلَمــَزِة َونَقــُل َحرََكِتَهــا إَ  الــرّاِء َمــَع  الَمــْرءُ ) ٣٤( اآليــة
 .)املرْ ( :اإلسَكاِن َوالرَّوُم َواإلمشَام

 


، َدةووُ اْلَمـــ( :)وجهـــان(النقـــِل َواإلدَغـــام َوقَـــَف َعليَهـــا َمحـــَزُة بِ  َدةوءُ وْ َمـــالْ ) ٨( اآليـــة
 .)َدةووُّ اْلمَ 

محــزُة وقفــاً ) وجهــان(َســّهَل اهلمــَزة بــني اهلمــَزِة واليــاِء َوأبــدَهلا َواواً  ُســِئَلت) ٨( اآليــة
 .)ُسوَلت، ُسـَِلت(

 .)ُنشِّرت( :َشّدَد الشَِّني َمحَزةُ  ُنِشَرت) ١٠( اآلية
 .)ُسِعَرت( :َخّفَف الَعَني َمحَزةُ  ُسعَِّرت) ١٢(ية اآل



۲۷۲ 

أدَغمهــا خلــٌف بــدون غنــة  أن َيســَتِقيم، َوَمــا أِمــينٍ ) ٢٨، ٢٢-٢١( اآليتــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا

 .أَماَل اهلَمَزَة والرّاء َمحَزةُ  رََءاه) ٢٣( اآلية
َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوَقَف َعليها َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  بِاألُفقِ ) ٢٣( اآلية

 .عن َخّالدٍ 
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َشآء) ٢٨( اآلية

 


 .بداية الثمن الثالث نَفَطَرتٱإَذا الّسَمآُء ) ١(ية اآل
َوَلُه َوصـًال ؛َقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ وَ  األبَرار، اإلنَسان) ١٣، ٦( اآليتان

 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
  أَماَهلُّن َمحَزةُ  "معاً "أْدرَاك ، َشآء، َفَسّواكَ ) ١٨، ١٧، ٨، ٧( اآليات

بُ ( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزةُ  َبْل ُتَكذِّبُون) ٩(ية اآل  .)ونَبل تَُّكذِّ
ــيٍم ) ١٥-١٤، ١٤-١٣( اآليتــان أدَغَمَهــا  َيصــلونها َجِحــيٍم ، َوإن نَِع

 .َخلٌف بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا
 .َسّهَل اهلَمَزَة َمحَزُة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً  ِبَغآئِِبين) ١٦( اآلية
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام ، لّنقـلُ ا :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـَزُة بِـَوجَهنيِ  َشـيئاً ) ١٩( اآلية
 .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا

 


فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَلـــٌف ِخبُْلـــٍف عنـــُه  َكـــاُلوُهْم أو) ٣( اآليـــة
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 .َوصًال َوَوقفا
ــان ــ ِســّجيٍن ) ١٠، ٨-٧( اآليت ــذٍ ، اَوَم ــٌل َيوَمِئ أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة  َوي

 .وقس على ذلك أمثاهلا
َلى، "معاً "أدرَاك ) ١٩، ١٣، ٨( اآليات  .أَماَهلُّن َمحَزةُ  تـُتـْ



۲۷۳ 

 ؛وصـــًال ووقفـــاً ِخبُلـــٍف عنـــُه وِل َخلَـــٌف َســـَكَت َعلـــى املفُصـــ ُمعَتـــٍد أثِـــيم) ١٢( اآليـــة
  .يقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ 

ـــاناآل ـــين) ١٨، ١٣( يت ـــَرار، األوِل ـــِل َوالّســـْكتِ  األبـْ ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْق َوَلُه ؛َوَق
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

بَـــل ( :أدَغـــَم الـــالَم يف الـــرّاِء َوأَماَهلـَــا ِمـــن ُدوِن َســـكٍت َمحـــَزةُ  رَانسبَـــْل ) ١٤( اآليـــة
 .)رَّان
 .قـَّلَلَها َمحَزةُ  اراألبرَ ) ١٨( يةاآل

 :وقف عليها بِأربعِة أوُجٍه محزةُ  األَرآِئك) ٣٥، ٢٣(اآليتان 
 :َوقَف عليها محزُة بِأربعِة أوجهٍ  األَرآِئك) ١٣(اآلية 
 .نقل حركة اهلمزة األوَ  وحذفها َوتسِهيُل اهلمزِة الثانيِة َمع املد َوالقصرِ  -٢و١
 .تسهيل اهلمزة الثانية َوعليِه املد والقصرِ السكت على اهلمزِة األو  و  -٤و٣
 .)أْهِلُهمُ ( :َضّم اهلَاَء َواملِيَم َمحَزُة َوصالً  أْهِلِهمُ ) ٣١(ية اآل
 .)فَاِكِهني( :زَاَد اِلفاً بَعَد الَفاِء َمحَزةُ  َفِكِهين) ٣١(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٣٣(اآلية   .)َعَليـْ
 .)َهل ثُّوب( :أدَغَم الالَم يف الثّاِء َمحَزةُ  َهْل ثـُوِّب) ٣٦(ية اآل

 


 .بداية الثمن الرابع نَشّقتٱإَذا الّسَمآُء ) ١(ية اآل
َوَلُه َوصـًال ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  اإلنسـان، األرض) ٦، ٣( اآليتان

 .ٍف عن َخّالدٍ الّسكُت ِخبُل
ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  َمـْن أوتِـيَ ، َكاِدٌح إلـى) ٧، ٦( اآليتان

 . وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصًال ووقفاً 
 أدَغَمَها خلٌف بدوِن غنة َوأّما َمسُروراً ، ِحَساباً َيِسيراً ) ١٠-٩، ٨( اآليتان

 .وقس على ذلك أمثاهلا
 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  بـََلى، َيْصَلى) ١٥، ١٢( اآليتان



۲۷٤ 

 .)لَتَـرَْكَنبّ ( :فـََتَح الَباَء َمحَزةُ  لَتَـرَْكُبنّ ) ١٩(ية اآل
 .)يومنون( :أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َوقفاً َمحَزُة◌ً  يُؤِمُنون) ٢٠( اآلية
 .)َعَليُهمُ ( :َزةُ َضّم اهلَاَء محَ  َعَليِهمُ ) ٢١( اآلية

 


دَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى أ أن يُؤِمُنوا، َوَشاِهٍد َوَمشُهود) ٨، ٣(ية اآل
 .ذلك أمثاهلا

َوَلُه َوصًال ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  َواألرض، األخُدود) ٩، ٤(يتان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا دٍ الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّال 

فُصوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه َوصـًال  ِمنُهْم إال) ٨( يةاآل
َ
َسَكَت َعَلى امل

  .َوَوقفا
ــاِء َمــعَ  َشــيءٍ ) ٩(يــة اآل إْســَكاِ�َا َوَروِمَهــا  أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــَزَة َونـََقــَل َحرََكِتَهــا إ  الَي

اً إبـَداُل اهلمـَزِة يَـاًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء األوَ  يف الثّانِيـة َمـَع اإلسـَكاِن ؛ َولَـُه أيضـ)َشيِ (َوقفاً 
 َوالرَّوِم َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

 .)َشيّ (َخالٍد 
ِجيدِ : (َجّر الّداَل َمحَزُة َوصالً  الَمِجيدُ ) ١٥(اآلية 

َ
 ).امل

 .أَماَهلَا َمحَزةُ  أتَاك) ١٧(ية اآل
 



 .ا َمحَزةُ أَماَهلُمَ  "وقفاً "تُبَلى، أْدرَاك) ٩، ٢(يتان اآل
َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  َواألرض، اإلنَســــان) ١٢، ٥(يتــــان اآل

 .َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ـــان اآل ـــٍق ) ١٠، ٧-٦(يت ـــّوٍة َوال، َيخـــُرج َداِف ـــٌف بـــدون غنـــٍة أدَغَمَهـــا خَ  قـُ َل

 .وقس على ذلك أمثاهلا



۲۷٥ 

َسهَل اهلمزَة فيهما وقفاً محزُة مَع طُوِل األِلِف  الّسَرآِئر، التّـَرآِئب) ٩، ٧(يتان اآل
 .َوقصرهِ 

 


 .محزةُ أمال األلف يف رؤوس اآلي مجيعاً 
، "وقفـــــــــاً "األشـــــــــَقى ، َشـــــــــآء، "وقفـــــــــاً " األعَلـــــــــى) ١٢، ١١، ٧، ١( يـــــــــاتاآل

 .أماهلُن محزةُ  "وقفاً "يصَلى
َوَلُه َوصًال ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  األشَقى، األعَلى) ١١، ١(يتان اآل

  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
نـُه ِخبُلـٍف ع لَـفٌ َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل خَ  فَـذَكِّْر إن، ُغَثآًء أحَوى) ٩، ٥(يتان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصًال ووقفاً 
 أدَغَمَها َخَلٌف بدون غنة  َخيٌر َوأبَقى، َمن َيخَشى) ١٧، ١٠(يتان اآل
 )َبل تُّؤثرون:(أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحَزُة َوصالً  َبْل ُتؤِثُرون) ١٦(ية اآل

 


  أَماَهلُّن َمحَزةُ  تـََوّلى، ُتْسَقى، َتصَلى، أتَاكَ ) ٢٣، ٥، ٤، ١( ياتاآل
أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن غنـــة  ُوُجـــوهُجـــوٍع ، ُوُجـــوٌه َيوَمِئـــذٍ ) ٨-٧، ٢(تـــان ياآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا
ــة) ٦، ٥(يتــان اآل لــٍف عنــُه ِخبُ َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  َطَعــاٌم إال، َعــيٍن َءانَِي

 .الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصًال ووقفاً 
َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسـْكتِ  األرض، اإلبل) ٢٠، ١٧(يتان اآل

 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٢٢(اآلية   ).َعَليـْ

، وخلــالد وجـه آخــر أَشـّم الصـاَد زَايــاً َمحـَزُة ِخبُلــٍف َعـن َخـالد ِبُمَصــيطر) ٢٢(يـة اآل
 .بالصاد



۲۷٦ 

 


أدَغَمَهــا َخلَــٌف بـــدوِن  َيوَمئِـــٍذ يـَتَــذّكر، َوالّشــفعَعْشــٍر ) ٢٣، ٣-٢(يتــان اآل
 .ُغّنة
  .)َوالوِْتر( :َزةُ َكَسَر الَواَو محَ  َوالَوْتر) ٣(ية اآل
وصــًال ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  ألَــم ِحجــرٍ  )٦-٥(يتــان اآل

 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 
َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  اإلنَســـان، األوتَـــاد) ١٥، ١٠(يتـــان اآل

 .َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلاَوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ١٣(اآلية   ).َعَليـْ

ـــٱ) ٢٣، ٢٢، ١٦، ١٥(يــات اآل تَـَل ــهُ ٰ◌ بـْ ــاً "ـ ــآء، "مع ــى، َوَج ــذِّكَرى، أّن ــاَهلُّن  ال أَم
 .َمحَزةُ 
ْطمَ ( :َسّهَل َمحَزُة اهلَمَزَة َوقفاً  الُمْطَمِئّنة) ٢٧(ية اآل

ُ
 .)ـِّنةامل
 


وقـس علـى ذلـك أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدون غنـة  َلن يَقِدر، َوَواِلٍد َوَما) ٥، ٣(يتان اآل
 .أمثاهلا

َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  اإلنَسان) ٤(ية اآل
  .عن َخّالدٍ 

 .ا َمحَزةُ أَماهلََ  أدرَاك) ١٢(ية اآل
َبٍة ) ١٤-١٣(يتان اآل ِخبُلٍف عنُه  لى املفُصوِل َخَلٌف َسَكَت عَ  أْو إْطَعام رَقـَ

 .وقس على ذلك أمثاهلا الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوقفاً َوَحلمزَة  ؛وصًال ووقفاً 
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه  ُهْم أصَحاب) ١٩(ية اآل

َ
َسَكَت َعَلى امل

  .َوصًال َوَوقفا



۲۷۷ 

 :أســــــَقَط اهلَمـــــَزَة َونـََقــــــَل َحرََكتَـَهــــــا إَ  الّشــــــِني َمحــــــَزُة َوقفــــــاً  الَمْشــــــَئَمة) ١٩(يــــــة اآل
َشَمة(
َ
 .)امل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحَزُة وصًال وَوقفاً  َعَلْيِهمْ ) ٢٠(اآلية   ).َعَليـْ
 .)دةموص( :َمحزةُ أبَدَل اهلَمَزَة َواواً َوقفاً  ُمؤَصَدة) ٢٠(ية اآل

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اآل ) ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ١(ي
َدّســـاَها ، َخـــاب، زَّكاَهـــا، َوتـَْقَواَهـــا، َســـّواَها، بـََناَهـــا، يَغَشـــاَها، َجّالَهـــا، َوُضـــَحاَها ،

 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  ُعقَباَها، َفَسّواَها، َوُسقَياَها، أشَقاَها، ِبَطغَواَها
 .ا حلَِمَزةمَ ال إَماَلَة ِفيهَ  َطَحاَها، َتالَها) ٦، ٢(يتان اآل
َوَلُه َوصــــًال الّســــكُت ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  َواألرض) ٦(يتــــان اآل

  .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
مـزَة َوحلَ  ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلٍف عنُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  َقْد أفْـَلح) ٩(ية اآل

 .وقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ 
 )َعَليُهم( :َضَم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهم) ١٤(ية اآل
 .)َكّذَبت ّمثود(:أدَغَم الّتاَء يف الثّاِء َمحَزةُ  َكّذَبْت َثُمود) ١١(ية اآل

 


، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(يــــــــات اآل
٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦( ــــى، يَغَشــــى ــــى، َتَجّل ــــّتى، َواألنَث ــــى، َلَش ، أعَط

، َواألولَـى، َللُهـَدى، تـََرّدى، ِلْلُعسَرى، ْسَتغَنىٱوَ ، ِلْلُيسَرى، "معاً "بَالُحسَنى ، تـَّقىٱوَ 
ــَوّلى، "وقفــاً "األشــَقى، َيصــالَها، تـََلظَـى ، األعلَــى، ُتجــَزى، يـَتَـزَّكــى، "وقفــاً "األتَقـى، َوتـَ
 .َماَهلُّن َمحَزةُ أ َيرَضى

َوَلُه َوصـًال ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  َلألِخَرة، َواألنَثى) ١٣، ٣(يتان اآل
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



۲۷۸ 

ـــة اآل ـــى) ٥(ي ـــْن أْعَط ـــٌف َســـكَ  َم ـــُه َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل ـــٍف عن  ؛وصـــًال ووقفـــاً ِخبُل
 .الّنقُل َوالّتحِقيقُ  َوَحلمزَة وقفاً 

 


، فـَئَـاَوى، فـََترَضـى، األولَـى، قـَلَـى، َوالُضَحى )٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ١(يات اآل
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  فَأغَنى، فـََهَدى
 .ال إَماَلَة ِفيَها حلَِمَزة َسَجى) ٢(اآلية 

َوَلُه َوصـــــًال ؛زُة بِالنْقـــــِل َوالّســـــْكتِ َوقَـــــَف َعليهـــــا َمحـــــ األولَـــــى، َوَلألِخـــــَرة) ٤(يـــــة اآل
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 


 .َسَكَت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َوصًال ِخبُلٍف عنهُ  إنّ  ُيْسراً ) ٦-٥(يتان اآل
 


َوَلُه َوصــًال ؛َوالّســْكتِ  َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــلِ  اإلنَســان، األمــين) ٤، ٣(يتــان اآل
 .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

َلُهـــْم أجـــرٌ ) ٦(يـــة اآل فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَلـــٌف ِخبُْلـــٍف عنـــُه  فـَ
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

 . َوصًال َوَوقفا
 



َوَلُه َوصـًال ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  األكـرم، اإلنَسـان) ٣، ٢( اآليتان
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ـــــــــــى) ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦(يـــــــــــات اآل ، ْســـــــــــَتغَنىٱ، لََيْطَغ
 .أَماَهلُّن َمحَزةُ  يـََرى، َوتـََوّلى، بِالّتقَوى، الُهَدى، َصّلى، يَنَهى، الّرجَعى

 .َمحَزةُ  أَماَل الرّاَء َواهلَمَزةَ  رََءاهُ ) ٧(ية اآل



۲۷۹ 

ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  أْو أَمــر، َعبــداً إَذا) ١٢، ١٠(يتــان اآل
 .الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصًال ووقفاً 

 .)َخاطَية( :َمحزةُ أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً  َخاِطَئة) ١٦( ةاآلي
 


 .أَماَهلا َمحَزةُ  أْدرَاك) ٢( يةاآل
َوَحلمـزَة  ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  ِمْن أْلفِ ) ٣(ية اآل

 .َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
 


ًال وصــِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  "معــاً "ِمــْن أْهــل ) ٦، ١(يتــان اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوقفاً َوَحلمزَة  ؛ووقفاً 

 .أَماَهلَا َمحَزةُ  َجآَءتْـُهم) ٤(ية اآل
رَاِتِب الّثالثِ  ُحنَـَفآءَ ) ٥(ية اآل

َ
 .َوقفاً  يف املد أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة َمَع امل

َوَلُه َوصــًال الّســكُت ِخبُلــٍف ؛الّســْكتِ َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل وَ  األنَهــار) ٨(يــة اآل
 .عن َخّالدٍ 

 


َوَلُه َوصـــــًال ؛َوقَـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْقـــــِل َوالّســـــْكتِ  "معـــــاً "األرض ) ٢، ١(يـــــة اآل
 .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 .أَماَهلَا َمحَزةُ  أوَحى) ٥(ية اآل
 .أدغمَها َخَلٌف بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا َيوَمِئٍذ َيصُدر) ٦(ية اآل
 .)ـدرزَيصـ( :أَشّم الّصاَد زاياً َمحَزةُ  َيصُدر) ٦(ية اآل
 ؛وصــًال ووقفــاً ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  لِيُـــَرْوْا أْعَمــاَلُهم) ٦(يــة اآل

 .الّنقُل َوالّتحِقيُق َوقفاً َوَحلمزَة 



۲۸۰ 

 


ـــالُمِغيَراِت ُصـــبحاً ) ٣(يـــة اآل ـــادِ أدغـــَم التـــاَء يف  َف خبلـــٍف عنـــُه مـــَع املـــد خـــالٍد  الصَّ
 .)فَاملِغريآت صُّبحاً ، فاملغرياِت ُصبحاً ( :املشبِع يف األلِف عند اإلدغامِ 

 َســَكَت َعلــى املفُصــولِ  أَفــالَلَشــِديدٌ ، إنّ  َجمعــاً ) ٩-٨، ٦-٥( اآليــات
 .َخَلٌف َوصًال ِخبُلٍف عنهُ 

َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  اإلنَسان) ٦(ية اآل
 .عن َخّالدٍ 

 .أدَغَمَها َخَلٌف َوصًال ِبدوِن غّنة َوإنّهَلَكُنودٌ ) ٧-٦(ية اآل
 


 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  "اً مع"أدرَاَك ) ١٠، ٣(يتان اآل
 .أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن ُغّنٍة َوصالً  َوَماَهاِويٌَة ) ١٠-٩(ية اآل
َوأثَبتَـَهـــا َوقفـــاً ) َمـــاِهَي نَـــار(َحـــَذَف اهلـَــاَء الســـاِكَنَة َمحـــَزُة َوصـــًال  َماِهَيـــهْ ) ١٠(يـــة اآل
   .)َماِهَيهْ (

 


 .أَماَهلَا َمحَزةُ  أْلَهاُكمُ ) ١(ية اآل
 


 ال خالف فيها حلَِمَزة
 


 .)َمجّعَ ( :َشّدَد املِيَم َمحَزةُ  َجَمعَ ) ٢(ية اآل
 .أدَغَمَها َخَلٌف دوَن ُغّنة َماًال َوَعّدَده) ٢(ية اآل
 .أَماَهلَا َمحَزةُ  أدرَاك )٥(ية اآل



۲۸۱ 

النقــِل َوالســكِت يف اهلمــزِة األوَ  وَعلــى كــٍل َوقَــَف َعَليَهـا َمحــَزُة بِ  ئِــَدةاألفْ ) ٧(يــة اآل
 .)ـأِفَدةۜ◌ ال –اَلِفَدة ( :منهما إسقاُط اهلمزِة الثانَية ونقُل حركتها إ  الفاءِ 

 .)وَصَدةَعَليُهم مُّ ( :أبَدَل اهلَمَزَة َمحَزُة َوقفاً َضّم اهلَاَء وَ  ؤَصَدةَعَليِهم مُّ ) ٨(ية اآل
 .)ُعُمد( :َضّم الَعَني َواملِيَم َمحَزةُ  َعَمد) ٩(ية اآل

 


 .أدَغَمَها َخَلٌف دوَن غنٍة َوصالً  َوأرَسلَتضِليلٍ ) ٣-٢(ية اآل
 .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحَزةُ  َعَليِهم) ٣(ية اآل
 ؛وصـــًال ووقفـــاً ِخبُلـــٍف عنـــُه  َلـــفَت َعلـــى املفُصـــوِل خَ َســـكَ  طَيـــراً أبَابِيـــل) ٣(يـــة اآل

 .الّنقُل َوالّتحِقيُق َوقفاً َوَحلمزَة 
 .)َماُكول( :أبَدَهلَا َمحَزُة َوقفاً  َمأُكول) ٥(ية اآل

 


ـــَريشٍ ) ٢ -١(يـــة اآل َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َوصـــًال ِخبُلـــٍف  ِفِهـــمٰ◌ لَــــۦإقـُ
 .عنهُ 
 .أدَغَمَها َخَلٌف دوَن غنة اَمنَـُهمُجوٍع َوءَ ) ٤(ية اآل

 


 ال خالَف فيَها حلمزة
 


 .َسَكَت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َوصًال ِخبُلٍف عنهُ  إنّ  َواْنَحرْ ) ٣-٢(ية اآل
  .)انَِيكشَ ( :أبَدَل اهلَمَزَة يَاًء َمفُتوحًة َمحَزُة وقفاً  َشانَِئك) ٣(ية اآل
َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  األبَتر) ٣(ية اآل

 .َخّالدٍ 
 



۲۸۲ 



 .)َوِيلْ ( :َمحَزةُ أسَكَن الَياَء َوصًال  َوِليَ ) ٦(ية اآل
 


 .ةُ أَماَهلَا َمحزَ  َجآء) ١(ية اآل
 


 وقس على ذلك أمثاهلا دوَن غّنةٍ بأدَغَمَها َخَلٌف  َلَهٍب َوَتبّ ) ١(ية اآل
 .أَماَهلَُما َمحَزةُ  َسَيصَلى، أغَنى) ٣، ٢(يتان اآل
 .)َمحّالةُ ( :َمحَزةُ َرَفَع الّتاَء َوصًال  َحّماَلةَ ) ٤(ية اآل

 


ــــة اآل ــــواً أَحــــدكُ ) ٤(ي ــــٍف ، )ُكْفئــــاً ( :أســــَكَن الَفــــاَء َوزَاَد َمهــــَزًة بَعــــَدَها َمحــــَزةُ  ُف َوِخلَل
 :اً َوَحلمزَة َوقف ؛وصًال ووقفاً الَسَكَت َعلى املفُصوِل ِخبُلٍف عنُه 

 ).ُكفاً ( نقل حركة اهلمزة إ  الفاء وحذف اهلمزة )١
 ).ُكْفوا(إبدال اهلمزة واواً على الرسم  )٢

 


 ِخبُلــٍف عنــهُ  َخلَــٌف َســَكَت َعلــى املفُصــوِل  َغاِســٍق إَذا، قُــْل أُعــوذ) ٣، ١(يــة اآل
 الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا  َوَحلمزةَ  ؛وصًال ووقفاً 

 


مـزَة َوحلَ  ؛وصـًال ووقفـاً ِخبُلٍف عنـُه خلٌف َسَكَت َعلى املفُصوِل  ُقْل أُعوذ) ١(ية اآل
 .َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ 

 



۲۸۳ 

 


السالم علـى املبعـوث رمحـة للعـاملني وعلـى آلـه وصـحبه و احلمد هللا رب العاملني والصالة 
 :وبعد، أمجعني

احلموي مولداً املكي ، حممد نبهان بن حسني مصري :فإين أنا املفتقر إ  اهللا عز وجل
قــد قــرأت القــرآن كــامًال غيبــاً بقــراءة اإلمــام محــزة بــن حبيــب الزيــات علــى شــيخنا  إقامــة

الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد احلموي وهو تلقاه عن الشيخ نوري بن أسعد الشحنة 
وهو عن الشيخ أمحـد البـابويل وهـو عـن الشـيخ حممـود الكيـزاوي وهـو عـن الشـيخ أمحـد 

عبد الغفار الـدرويب بسـنده عـن الشـيخ عبـد العزيـز وقد أجازين با الشيخ ) ح(احللواين 
عيون السود عن الشيخ حممد سليم احللواين عن الشيخ أمحـد احللـواين وهـو عـن الشـيخ 
أمحد املرزوقي شيخ القراء مبكة وهو عن الشيخ إبراهيم العبيدي وهـو علـى الشـيخ عبـد 

د بـن رحيـب الرمحن األجهوري وهو على الشيخ عبدو السجاعي وهو على الشيخ أمحـ
وقرأ األجهوري على الشيخ أمحد البقري وهو على الشيخ حممد بـن قاسـم  )ح(البقري 

البقــري وهــو علــى الشــيخ الــزين عبــد الــرمحن بــن شــحاذة اليمــين وهــو عــن والــده الشــيخ 
شـــحاذة اليمـــين وهـــو عـــن الشـــيخ الناصـــر حممـــد بـــن ســـامل الطـــبالوي وهـــو عـــن شـــيخ 

مــــن الشــــيخ رضــــوان العقــــيب والشــــيخ أمحــــد  اإلســــالم زكريــــا األنصــــاري وهــــو عــــن كــــل
األميـــوطي والشـــيخ طـــاهر النـــويري والشـــيخ الشـــهاب أمحـــد القلقيلـــي وهـــم علـــى خامتـــة 

وقـرأ عبـد الـرمحن اليمـين علـى ) ح(احملققني اإلمـام الشـمس حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري 
الشيخ علي بن غـامن املقدسـي وهـو علـى الشـيخ إبـراهيم السمدِّيسـي وهـو علـى الشـيخ 

وقــرأ ابــن اجلــزري علــى الشــيخ أيب حممــد عبــد ، محــد األميــوطي وهــو علــى ابــن اجلــزريأ
الـرمحن البغــدادي الواســطي وهـو علــى الشــيخ حممـد بــن أمحــد الصـائغ وهــو علــى الشــيخ 
علي بن شجُا املعروف بالكمال الضـرير صـهر الشـاطيب وهـو علـى اإلمـام القاسـم بـن 

وهو على الشيخ سليمان بن جناح وهـو فريه الشاطيب وهو على الشيخ حممد بن هذيل 
 .على اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين



۲۸٤ 

وقــرأ الــداين روايــة خلــف عــن محــزة علــى الشــيخ أيب احلســن طــاهر بــن غلبــون وهــو علــى 
الشــيخ حممــد بــن يوســف اِجلرتكــي وهــو علــى الشــيخ أيب احلســني بــن بويــان وهــو علــى 

باختيــار خلــف وهــو علــى اإلمــام خلــف الشــيخ إدريــس بــن عبــد الكــرمي قبــل أن يُقــرئ 
 .وهو على سليم وهو على اإلمام محزة

وقــرأ الــداين روايــة خــالد علــى أيب الفــتح الضــرير وهــو علــى عبــد اهللا بــن احلســني املقــرئ 
وهو على حممد بن أمحد بن شنبوذ وهو على أيب بكـر حممـد بـن شـاذان اجلـوهري وهـو 

وقرأ اإلمـام محـزة علـى اإلمـام جعفـر  .على خالد وهو على سليم وهو على اإلمام محزة
الصادق على أبيه حممد الباقر على أبيه زين العابدين بن احلسني على أبيـه احلسـني بـن 

وقرأ محزة علـى األعمـش علـى حيـىي بـن وثـاب علـى  .علي على أبيه علي بن أيب طالب
أيب  وقـرأ محـزة علـى حممـد بـن أيب ليلـى علـى .علقمة النخعـي علـى عبـد اهللا بـن مسـعود

 املنهـــــــال علـــــــى ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــري علـــــــى عبـــــــد اهللا بـــــــن عبـــــــاس علـــــــى أيب بـــــــن كعـــــــب 
 .وقـــــرأ محــــــزة أيضــــــًا علــــــى محــــــران بــــــن أعــــــني علــــــى أيب األســــــود علــــــى عثمــــــان وعلــــــي 

وقــرأ عثمــان وعلــي وأيب وابــن مســعود علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو علــى 
 .ست أمساؤهاألمني جربيل عليه السالم عن رب العزة جل جالله وتقد
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، ومل يكـن لـُه كفـواً أحـد، الذي مل يلِـْد ومل يُولَـدْ ، الَفرُد الّصمد، احلمُد ِهللا الواحِد األحد

                                                    وقــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــانين عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل ، هــــــــــــــــــو األوُل واألخــــــــــــــــــُر والظــــــــــــــــــاِهُر والبــــــــــــــــــاِطن
    وكان الَفرَاُغ منُه ليلة االثنِني ، الكتاب فلُه احلمُد واملّنةعلى تأليِف هذا 

    هـ املوافق ليلِة التاسِع ١٤٢٩/ التاسع والعشريَن من رمضان لعام    
     .للّصوابإنه املوفق ، ٢٠٠٨/ والِعشرين من الشهر التاسِع امليالدّي    

علـــى ســـيد املرســـلني وأصـــلي وأســـلم  .ّدهمحـــُده تبـــارك امســـُه وتعـــا  َجـــفأَســـبُِّحُه َوأ       
            َهاشـــم وعلـــى آلـــِه عبـــد اهللا بـــن عبـــد املطلـــُب بـــن بـــن واآلخـــرين حممـــٌد وســـيد األولـــَني 

أتباعـــِه إ  يـــوم علــى عــنهم ورضـــوا عنـــه و  اهللاوأصــحابِه وأصـــهارِه وأنصــارِه الـــذيَن رضـــي 
 .الدين

 آئِر املسلمنيأسأُلك اللهّم ُحسَن اخلتاَم يل وِلسَ              
 سبحان ربَك رب العزِة عما َيصُفون                  

 وسالٌم على املرسلَني واحلمُد هللا                     
 .رب العاملنيِ                               
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0T0مقدمةT ٣ 
0T0الرتاجـــــمT ٥ 
0T0محزة رواية أصولT ٧ 
0T0االستعاذةT ٨ 
0T0البسملةT ٨ 
0T ُ0اجلْمعِ  ميمT ٨ 
0T0اإلدَغـــامT ٩ 
0T0املتماثل الكبري ـاماإلدَغـT ٩ 
0T0املتقارب الكبري اإلدَغــامT ٩ 
0T0الصغري اإلدَغــامT ١٠ 
0T ُذَكر َضمريال َهاءِ  ُحكم

ُ
 ١٢ 0Tامل

0Tـــــد
َ
 ١٣ 0Tامل

0T ُ0اهلَــمـــزT ١٣ 
0T0عليها الوقف لدى اهلمزة تغيريT ١٤ 
0T ٢٦ املوصول واملفصول 
0T ُُ  ٢٦ 0Tالواحد املقطعِ  يف واملوصولِ  املفصولِ  اجتما
0T ٢٧ الوقف على شئ املرفوعة والرورة واملنصوبة 
0T0والتنوين الساكنة النون أحكامT ٢٧ 
0T ٢٧ اجتمُا املوصول والغنة يف مقطع واحد 

 ٢٨       اجتمُا املوصول واملفصول والغنة يف مقطع واحد                                      
0T0اإلَمالَـــــةT ٢٧ 
0T ٣٢ التقليل 
0T0والراءات الالماتT ٣٢ 
0T ٣٣ إمشام الصاد زاي 
0T0اإلضافــة يَاَءاتT ٣٣ 
0T0الزوائد الياءاتT ٣٤ 
0T ُ0الَفاحتة سورةT ٣٦ 
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0T ُ0البَـَقرة سورةT ٣٦ 
0T ُ0ِعمرَان لِ آ ُسورَةT ٥٧ 
0T ُ0النَِّساءِ  ُسورَةT ٦٩ 
0T ُاِئَدة ُسورَة

َ
 ٨٠ 0Tامل

0T ُ0األنـَْعام ُسورَةT ٨٩ 
0T ُ0عَرافاأل ُسورَةT ٩٩ 
0T ُ0األنَفال ُسورَةT ١١٠ 
0T ُ0التَّوبـة ُسورَةT ١١٤ 
0T ُيُونس ُسورَة  0T ١٢٢ 
0T ُُهود ُسورَة 0T ١٢٨ 
0T ُيُوسف ُسورة  0T ١٣٤ 
0T ُ0الرَّعد ُسورَةT ١٣٨ 
0T ُ0إبـَْراِهيم ُسورَةT ١٤١ 
0T ُ0اِحلْجر ُسورَةT ١٤٥ 
0T ُ0النَّْحـــلِ  ُسورَةT ١٤٧ 
0T ُ0اإلْسَراءِ  ُسورَةT ١٥٣ 
0T ُ0الَكهفِ  ُسورَةT ١٥٧ 
0T ُ0َمْرميَ  ُسورَةT ١٦٣ 
0T ُ0طَــــــهَ  ُسورَةT ١٦٦ 
0T ُ0األنِبَياء ُسورَةT ١٧٠ 
0T ُ0اَحلجِّ  ُسورَةT ١٧٤ 
0T ُؤِمنون ُسورَة

ُ
 ١٧٧ 0Tامل

0T ُ0النُّور ُسورَةT ١٨٠ 
0T ُ0الُفرقان ُسورَةT ١٨٥ 
0T 0الشَُّعَراء رَةُ ُسوT ١٨٧ 
0T ُ0الّنملِ  ُسورَةT ١٩١ 
0T ُ0الَقَصــص ُسورَةT ١٩٥ 
0T ُ0الَعنَكبوت ُسورةT ١٩٩ 
0T ُ0الـرُّوم ُسورَةT ٢٠٢ 
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0T ُ0لُْقَمان ُسورَةT ٢٠٤ 
0T ُ0السَّْجَدة ُسورَةT ٢٠٦ 
0T ُ0األْحَزاب ُسورَةT ٢٠٧ 
0T ُ0َسبَــأ ُسورَةT ٢١٢ 
0T ُ0ــرَفاِطـ ُسورَةT ٢١٥ 
0T ُ0ـــسيـ سورةT ٢١٧ 
0T ُ0الصَّـآفـَّات ُسورَةT ٢١٩ 
0T ُ0ص ُسورَةT ٢٢٢ 
0T ُ0الزَُّمــــر ُسورَةT ٢٢٣ 
0T ُ0َغـافِـــر ُسورَةT ٢٢٦ 
0T ُ0ُفصِّلَــت ُســورَةT ٢٣٠ 
0T ُ0الشُّوَرى ُسورَةT ٢٣٢ 
0T ُ0الزُّخُرف ُسورَةT ٢٣٣ 
0T َُخــ ُسورَة  ٢٣٥ 0Tانالدُّ
0T ُ0اجلَاثَِية ُسورَةT ٢٣٦ 
0T ُ0األْحَقاف ُسورَةT ٢٣٨ 
0T ُُحمَمَّدٍ  ُسورَة  0T ٢٣٩ 
0T ُ0الَفتح ُسورَةT ٢٤١ 
0T ُ0اُحلُجَرات ُسورَةT ٢٤٢ 
0T ُ0ق ُسورَةT ٢٤٣ 
0T ُ0الّذارِيات ُسورَةT ٢٤٤ 
0T ُ0الطُّور ُسورةT ٢٤٥ 
0T ُ0الّنْجم ُسورَةT ٢٤٦ 
0T ُ0الَقمر ُسورَةT ٢٤٧ 
0T ُ0نالّرمحٰـَ  ُسورَةT ٢٤٨ 
0T ُ0الَواِقَعة ُسورَةT ٢٤٩ 
0T0احلديد سورةT ٢٥٠ 
0T َُجاِدَلة ُسورَة

ُ
 ٢٥١ 0Tامل

0T ُ0اَحلشر سورةT ٢٥٢ 
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0Tمَتَحَنة سورة
ُ
 ٢٥٣ 0Tامل

0T ُ0الصَّـــف ُسورَةT ٢٥٤ 
0T ُ0اُجلُمعة ُسورَةT ٢٥٥ 
0T َناِفِقون رَةُ ُسو

ُ
 ٢٥٦ 0Tامل

0T0التّـَغابُن ُسورَةT ٢٥٧ 
0T0الطّـالق ُسورةT ٢٥٧ 
0T0الّتحِرمي ُسورَةT ٢٥٨ 
0T ُلك ُسورَة

ُ
 ٢٥٩ 0Tامل

0T ُ0الَقَلم ُسورَةT ٢٦٠ 
0T ُ0اَحلآقّـَة ُسورَةT ٢٦١ 
0T َُعارِج ُسورَة

َ
 ٢٦٢ 0Tامل

0T ُنُــوح ُسورَة  0T ٢٦٣ 
0T ُ0اِجلنّ  ُسورَةT ٢٦٤ 
0T ُُّزمِّــل ُسورَة

 ٢٦٤ 0Tامل
0T ُّدثّر ُسورَة

ُ
 ٢٦٥ 0Tامل

0T ُ0الِقَياَمة ُسورَةT ٢٦٥ 
0T ُ0اإلنَسان ُسورَةT ٢٦٦ 
0T ُرَسالت ُسورَة

ُ
 ٢٦٧ 0Tامل

0T ُ0الّنبأ ُسورَةT ٢٦٨ 
0T ُ0الّنازَِعات ُسورَةT ٢٦٩ 
0T ُ0َعَبس ُسورَةT ٢٧٠ 
0T ُ0الّتكِوير ُسورَةT ٢٧٠ 
0T ُ0االنفطار ُسورَةT ٢٧١ 
0T َُطفِِّفني ُسورَة

ُ
 ٢٧١ 0Tامل

0T ُ0االنِشَقاق ُسورَةT ٢٧٢ 
0T ُ0البُـُروج ُسورَةT ٢٧٣ 
0T ُ0الطّارِق ُسورةT ٢٧٣ 
0T ُ0األعَلى ُسورَةT ٢٧٤ 
0T ُ0الَغاِشَية ُسورَةT ٢٧٤ 
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0T ُ0الَفجر ُسورَةT ٢٧٥ 
0T ُ0البَـَلد ُسورَةT ٢٧٥ 
0T ُ0الّشمس ُسورَةT ٢٧٦ 
0T ُ0الليل ُسورَةT ٢٧٦ 
0T ُ0الُضَحى سورةT ٢٧٧ 
0T٢٧٧ سورة الشرح 
0T ُ0التنيِ  ُسورَةT ٢٧٧ 
0T ُ0قالَعلَـ ُسورَةT ٢٧٧ 
0T ُ0الَقْدر ُسورَةT ٢٧٨ 
0T ُ0البَـيـَِّنة ُسورَةT ٢٧٨ 
0T ُ0الّزلَزَلة ُسورَةT ٢٧٨ 
0T ُ0الَعاِديَات ُسورَةT ٢٧٩ 
0T ُ0الَقارَِعة ُسورَةT ٢٧٩ 
0T ُ0الّتَكاثُر ُسورَةT ٢٧٩ 
0T ُ0الَعصر ُسورَةT ٢٧٩ 
0T ُ0اهلَُمَزة ُسورَةT ٢٧٩ 
0T ُ0الِفيل ُسورَةT ٢٨٠ 
0T ُ0قـَُريش ُسورَةT ٢٨٠ 
0T ُ0املاعون ُسورَةT ٢٨٠ 
0T ُ0الَكوثَر ُسورَةT ٢٨٠ 
0T ُ0الَكاِفُرون ُسورَةT ٢٨١ 
0T ُ0الّنصر ُسورَةT ٢٨١ 
0T َُسد ُسورَة

َ
 ٢٨١ 0Tامل

0T ُ0اإلخالص ُسورَةT ٢٨١ 
0T ُ0الفلق ُسورَةT ٢٨١ 
0T ُ0الناس ُسورَةT ٢٨١ 
0T0محزة اإلمام لقراءة مصري نبهان حممد الشيخ سندT ٢٨٢ 
0T0اخلامتــــةT ٢٨٤ 
0T0الفهرسT ٢٨٥ 
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	الآيات (10،  16،  20) (فَزَادَهُمْ، شَآء،  بِالهُدَى( أمَالَ ألِفَاتِهَا حَمزةُ
	الآية (14) (مُسْتَهزِءُون( لِحَمزَةَ وَقفاً ثَلاثَةُ أوجُهٍ:
	الآية (23) (فَأتُواْ( أبدَلَ الهمزَةَ ألِفاً وَقفاً حَمزةُ: (فَاتُواْ).
	الآية (29) (السّمَآءِ( وَقَفَ عَليهَا بِخَمسةِ أوجَهٌ حَمزةُ:
	الآية (30) (الدِّمَآءَ( وَقَفَ عَليهَا بِثَلاثَةِ أوجُهٍ حمزةُ: إبدَالُ الهمزَةِ ألِفاً مَعَ القَصرِ وَالتّوَسُّطِ وَالطُّولِ.
	الآية (31) (بِأسمَآءِ( وَقَفَ عَليهَا حَمزَةُ بِعَشرَةِ أوجُهٍ:
	الآية (31) (هَـٰؤلاءِ( وَقَفَ عَليهَا بِثَلاثَةَ عَشَرَ وَجهاً حَمزةُ:
	الآية (33) (بِأَسْمَائِهِم( وَقَفَ عَليهَا بِأربَعةِ أوجُهٍ حَمزةُ:
	الآية (38) (هُدَاي( لا إمَالَةَ فِيهَا لِحَمزَة.
	الآية (48) (شَيئاً( وَقَفَ عَليهَا بِوجهَينِ حَمزةُ:
	الآية (49) (سُوءَ( لِحَمزَةَ فِيهَا وَجهَانِ وَقفاً:
	الآيات (51،  54،  55،  57) (مُوسَى"معاً"،  يامُوسَى،  والسّلوَى(
	الآية (59) (السّمَآءِ( وَقَفَ عَليهَا بِخَمسَةِ أوجُهٍ حَمزةُ:
	الآية (60) (وَإذْ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَومِهِ....( بداية الثمن الرابع.
	الآيتان (61، 62) (عليهِمْ( ضم الهاء حَمزَةُ وصلاً ووَقفاً(عَلَيْهُم).
	الآية (75) (أفَتَطمَعُونَ أن يُؤمِنُواْ لَكُمْ....( بداية الثمن الخامس
	الآيتان (81،  83) (بَلَى، القُربَى، وَاليَتَامَى( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (92)(وَلَقَدْ جَاءكُم ( أدغَمَ الدّالَ في الجِيمِ وَأمَالَ الألِفَ حَمزَةُ
	الآيتان (92،  97) (مُوسَى، وَبُشرَى( أمَالَهُمَا حَمزَةُ.
	الآية (101) (جَآءَهُمْ( أمَالَ الألِفَ فِيهَا حمزَةُ.
	الآية (102) (ٱشْتَراهُ( أمَالَهَا حمزةُ.
	الآية (106) (مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ....( بداية الثمن السّابع.
	الآية (112) (عَلَيْهِمْ( ضم الهاء حَمزَةُ وصلاً ووَقفاً(عَلَيْهُم).
	الآية (123) (شَيئاً( وَقَفَ عَليها حَمزَةُ بِوجهَينِ:
	الآية (124) (وَإذْ ٱبتَلَى إبرَاهِيمَ رَبُّهُ....( بداية الثمن الثامن.
	الآية (124) (فَأتَمّهُنّ( حَقّقَ الهَمزَةَ وَسَهّلَهَا وَقفاً حَمزَةُ.
	الآيتان (125،  130) (وَأمناً وَٱتخِذُوا، وَمَن يَرْغب( أدْغَمَهَا خَلَفٌ بِدُونِ غُنّةٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (125) (بَيتِيَ لِلطّآئِفِين( أسْكَنَ اليَاءَ (بَيتِيْ للطآئفين).
	الآيتان (126،  130) (الأخِر، الأخِرَة( وَقَفَ عَليهما حَمزةُ بِالنقْلِ وَالسّكْتِ؛وَلَهُ وَصلاً السّكتُ بِخُلفٍ عن خَلّادٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (126) (بَلَداً ءَامِناً،  وٱرْزقْ أهلَه( سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ وصلاً ووقفاً؛ وَلحَمزةَ وَقفاً النّقلُ وَالتّحقِيقُ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيات (142،143، 144،  145) (ولاهم، نَرَى، هدى "وقفاً" ، تَرضَاهَا،  جَآءَك( أمَالَهَنّ جَميعاً.
	الآية (157) (عَليهِمْ صَلَوات( ضَمّ الهَاء حَمزَةُ (عليهُم صلوات).
	الآيتان (159،  175) (وَالهُدَى،  بِالهُدَى( أمَالَهَا حَمزَةُ.
	الآيات (160، 161، 167) (عليهِمْ( "كله" ضم الهاء حَمزَةُ وصلاً ووَقفاً(عَلَيْهُم).
	الآيتان (161،  167) (كُفّارٌ أولَئِك، لَوْ أن( سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ وصلاً ووقفاً؛ وَلحَمزةَ وَقفاً النّقلُ وَالتّحقِيقُ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (163،  172) (وَإلَـٰهكُمْ إلَه،  كُنتُمْ إيّاه( سَكَتَ خَلَفٌ عَلى المفصُولِ في ميم الجمع بِخُلفٍ عنْهُ وَصلاً وَوَقفاً وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (167) (تَبَرَءُواْ( سَهّلَ الهَمزَةَ حَمزَةُ وَقفاً وله حذفها لحذفها رسماً
	الآية (169) (وَالفَحشَآءِ( وَقَفَ عَليهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجُهٍ:
	الآية (177) (لَيسَ البِرَّ أن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ...( بداية الثمن الثالث
	الآية (178) (شَيءٌ( وَقَفَ عَليهَا حَمزَةُ بِسِتّةِ أوجَهٍ:
	2- عدم السّكت في الأول وَالنّقل في الثاني.
	الآية (189) (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهِلّة...( بداية الثمن الرابع
	الآية (189) (البُيُوت "معاً"( كَسَرَ البَاءَ فِيهِمَا حَمزَةُ (البِيُوت).
	الآيتان (189،  196) (مِنْ أبوَابِهَا، فَإنْ أحْصِرتُم( سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ وصلاً ووقفاً؛ وَلحَمزةَ وَقفاً النّقلُ وَالتّحقِيقُ وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (191) (قَاتَلُوكُمْ( حَذَفَ الألِفَ (قَتَلُوكُمْ).
	الآيتان (193،  200) (فِتنَةٌ وَيَكون،  مَن يَقُول( أدغَمَهَا خَلَفٌ بِدونِ غُنة وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (196) (رُءُوسَكُم( سَهّلَ حَمزَةُ الهَمزَةَ وحذفَها (وجهان) وَقفاً.
	الآية (216) (شَيئاً( وَقَفَ عَليهَا حَمزَةُ بِوَجهَينِ:
	الآيات (220،222، 223،  232) (شَآء، اليتامى، أذى" وقفاً"، أنى، أزكَى( أمَالَهُمَا حَمزَةُ.
	الآية (225) (يُؤاخِذُكُم "معاً"( أبدَلَ حَمزَةُ الهَمزَةَ وَاواً مفتوحةً وَقفاً.
	الآية (233) (وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعنَ أولادَهُنّ....( بداية الثمن السابع
	الآيتان (237،  238) (لِلتّقوَى،  الوُسطَى( أمَالَهُمَا حَمزَةُ.
	الآية (247) (يَشَآءُ( فِيهَا الأوجُهُ الخَمسة لِحَمزَةَ وَقفاً:
	الآية (253) (شَآءَ "معاً"( أمَالَهُمَا حَمزَةُ؛ وَلَهُ وَقفاً ثَلاثةُ أوجُهٍ:
	الآية (255) (بِإذنِه( سَهّلَ حَمزَةُ الهَمزَةَ وَقفاً وَحَقّقَهَا.
	الآية (255) (يَئُودُه( سَهّلَ حَمزَةُ الهَمزَةَ وَقفاً وحذفها.
	الآيتان (255) (وَالأرض( وَقَفَ عَليها حَمزةُ بِالنقْلِ وَالسّكْتِ؛وَلَهُ وَصلاً السّكتُ بِخُلفٍ عن خَلّادٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (262) (أذىً لّهُم( أمَالَهَا حَمزَةُ وَقفاً.
	الآية (263) (قَولٌ مَعرُوفٌ وَمَغفِرَة.....( بداية الثمن الثاني.
	الآية (263،  264) (أذَى "وقفاً"، وَالأذَى( أمَالَهُمَا حَمزَةُ.
	الآية (263) (مَعرُوفٌ وَمَغفِرَة،  صَدَقَةٍ يَتبَعُهَا( أدغَمَهَا خَلَفٌ بدونِ غُنّة وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (264) (وَالأذَى،  الأخِر( وَقَفَ عَليها حَمزةُ بِالنقْلِ وَالسّكْتِ؛وَلَهُ وَصلاً السّكتُ بِخُلفٍ عن خَلّادٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (266) (ضُعَفَآءُ( فِيهَا الأوجَه الخمسة لِحَمزَةَ وَقفاً.
	الآية (268) (بِالفَحْشَآءِ( فِيهَا الأوجُهُ الخمسَة لِحَمزَةَ وَقفاً.
	الآية (272) (لَيسَ عَلَيكَ هُدَاهُمْ....( بداية الثمن الثالث.
	الآية (272) (يَشَآءُ( لِحَمزَةَ وَقفاً الأوجُهُ الخَمسَة.
	الآية (282) (الشُّهَدَاءِ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجُهٍ.
	الآية (283) (وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفَر.....( بداية الثمن الرابع
	سُورَةُ آلِ عِمرَان
	الآية (3) (التّوراة( قَلّلَهَا حَمزَةُ هنا وفي سائر القرآن.
	الآيات (4، 5،  13،  14) (هُدىً"وقفاً"، يَخفَى، وَأُخرَى، الدُّنيَا( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (5) (شَيءٌ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِسِتّةِ أوجُهٍ:
	الآيتان (5،  6) (السّمَاءِ، يَشَاءُ( وَقَفَ عَليهَا حَمزَةُ بِخَمسةِ أوجُهٍ:
	الآية (13) (فِئَتَين،  فِئة( وَقَفَ عَلَيهِمَا حَمزَةُ بِإبدَالِ الهَمزَةِ يَاءً
	الآية (14) (المَئَـاب( سَهّلَ الهَمزَةَ وَقفاً حمزةُ.
	الآية (15) (قُلْ أَؤُنَبِئُكُمْ بِخَيرٍ مِّن ذَالِكُمج....( بِدَاية الثُمُن الخامس
	الآية (15) (قُلْ أؤنَبِئُكُم( فِيهَا لِحَمزَة عَشَرَةُ أوجُهٍ وقفاً:
	الآية (20) (ءَأسلَمتُم( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِوَجهَينِ:
	الآيتان (48، 50) ( والتَّوْرَاة، التَّورَاة( قللهما حَمزَةُ.
	الآيتان (49،  50) (وَجِئْتُكُم "معاً"( أبدَلَ الهَمزَةَ يَاءً وَقفاً: (وجيتكم)
	الآية (49) (مُؤمِنِين( أبدلَ الهمزةَ حَمزةُ واواً وقفاً: (مومنين).
	الآية (51) (صِرَاط(  أشَمّ الصّادَ زَاياً خَلفٌ (صـز ـراط).
	الآية (52) (فَلَمَا أحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفر...( بداية الثمن السابع
	الآية (57) ( فَيوَفِّيهِمْ ( أبدل الياء نوناً حَمزَةُ (فنُوَفَّيهم).
	الآية (65) (التَّورَاة( قللها حَمزَةُ.
	الآية (75) (وَمِنْ أهْلِ الكِتَابِ مَن إن تَأمَنْهُ....( بداية الثمن الثامن
	الآية (93) (التَّورَاة، بالتوراة( قللهما حَمزَةُ.
	الآية (113) (لَيسُواْ سَوَآءً........ ( بداية الثمن الثاني
	الآيات (117،  125،  126،  130)  (الدُّنيَا، بَلَى، بُشْرَى، الرِّبَا(
	الآية (128) (شَيءٌ( لِحَمزَةَ فِيهَا وَقفاً سِتَةُ أوجُهٍ:
	الآية (129) (يَشَآءُ "معاً"( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجُهٍ:
	الآيتان (133،  136) (وَالأرض،  الأنهار( وَقَفَ عَليهِمَا حَمزَةُ بِالنّقلِ وَالسّكتِ وَلَهُ وَصلاً السّكتُ بِخُلفٍ عَن خَلاد؛ وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (134) (السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ(  وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجُهٍ:
	الآية (140) (قَرْح "معاً"( ضَمَّ القَافَ حَمزَةُ: (قُرْح).
	الآية (140) (شُهَدَآءَ( وَقَفَ عليها حمزةُ بِإبدال الهمزةِ ألفاً مع القصر والتوسطِ والطولِ.
	الآية (144) (شَيئاً( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِوَجهَينِ: النّقلُ،  وَالإبدَالُ مَعَ الإدغَام (شَيَا، شَيّا)؛ وَوَصلَهَا بِالسّكتِ بِخُلفٍ عَن خَلاد.
	الآيات (138،145 ، 148،  150،  151، 152) (وهدًى"وقفاً"، فَئَاتَاهُم، الدُّنيَا"كله"، مَولاكُم، وَمَأوَاهُم، مثوى"وقفاً" ( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (152) (أرَاكُم( أمَالَ الرّاءَ وَالألِفَ حَمزَةُ.
	الآية (153) (إذْ تُصعِدُونَ وَلا تَلْوُون...( بداية الثمن الرابع
	الآيتان (157،  158) (مُتُّم "معاً"( كَسَرَ المِيمَ فِيهِمَا حَمزَةُ: (مِتم).
	الآية (174) (سُوءٌ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِسِتّةِ أوجُهٍ:
	سُورَةُ النِّسَاءِ
	الآيات (15،  19،  20، 21) (يَتَوَفّاهُنّ، فَعَسَى، إحْدَاهُنّ، أفضى( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (25) (المُؤمِنَات "معاً"( أبدَلَ الهَمزَةَ حَمزَةُ وَاواً وَقفاً: (المومنات)
	الآية (25) (بِإيمَانكُم( وقفَ عليهَا حمزةُ بتحقيقِ الهمزةِ وَتَسهِيلها:(بِإيمانكم – بِاِيمانكم).
	الآية (39) (عليهِمْ( ضم الهاء حَمزَةُ وصلاً ووَقفاً(عَلَيْهُم).
	الآية (45) (بِأعْدَآئِكُم( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِأرْبَعَةِ أوجُهٍ:
	الآية (48) (يَشَآءُ "معاً"( فِيهَا الأوجُه الخَمسَة لِحَمزَة وَقفاً.
	الآيات (62،  64،  70) (جَآءُوكَ "معاً"،  وَكَفَى( أمَالَهُنّ حمزَةُ.
	الآية (68) (صِرَاطاً( أشَمّ الصادَ زَاياً خَلفٌ: (صـزـراطاً).
	الآية (74) (فَلْيُقَاتِلْ في سَبِيلِ اللهِ الذينَ....( بداية الثمن الرابع
	الآية (88) (فَمَا لَكُمْ في المُنَافِقِينَ فِئَتَينِ.....( بداية الثمن الخامس
	الآيتان (90، 91) (عليهِمْ( ضم الهاء حَمزَةُ وصلاً ووَقفاً (عَلَيْهُم).
	الآية (92) (خَطَئاً( سَهّلَ حَمزَةُ الهَمزةَ وَقفاً.
	الآية (92) (مُؤمِنَة "كله"( أبدلَ الهمزةَ فِيهنّ واواً وقفاً حمزةُ: (مومنة)
	الآية (100) (وَمَن يُهَاجِرْ في سَبِيلِ اللهِ....( بداية الثمن السادس
	الآيتان (135،  142) (أَوْلَى، الهَوَى، كُسَالَى( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (143) (هَـٰؤلآءِ "معاً"( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِثَلاثةَ عَشَرَ وَجهاًَ:
	الآية (163) (إنّآ أَوْحَينَآ إلَيكَ......( بداية الثمن الثاني.
	سُورَةُ المَائِدَة
	الآية (17) (يَشَآءُ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجهٍ:
	الآية (18) (وَأحِبّآؤُه( لِحَمزَةَ وَقفاً أربَعةَ أوجهٍ:
	الآيتان (31،  33) (يَاوَيلَتَى، الدّنيَا( أمَالَهُمَا حَمزَةُ.
	الآية (32) (أحيَاهَا،  أحيَا( لا إمَالَةَ لِحَمزَةَ فِيهِمَا.
	الآية (41)(يا أيُّهَا الرّسُولُ لا يَحْزُنكَ.....( بداية الثمن السادس
	الآية (44) (شُهَدَآءَ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِثَلاثَةِ أوجُهٍ:
	الآية (51) (يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا....( بداية الثمن السابع
	الآيتان (57)  (أولِيَاءَ( فِيهِا الأوجُهُ الثّلاثَة وَقفاً لِحَمزَةَ.
	الآية (80) (تَرَى( أمَالَ الرّاءَ وَالألِفَ حَمزَةُ.
	الآية (80) (لَهُمْ أنفُسهم( سَكَتَ خَلَفٌ عَلى المفصُولِ في ميم الجمع بِخُلفٍ عنْهُ وَصلاً وَوَقفاً.
	الآية (89) (عَقّدتُّم( خَفّفَ القَافَ حَمزَةُ: (عَقَدتّم).
	الآية (97) (جَعَلَ الله الكَعبةَ البيتَ الحَرَام....( بداية الثمن الثاني
	الآيتان (106،  108) (قُرْبَى، أدْنَى( أمَالَهُمَا حَمزَةُ.
	الآية (109) (يَومَ يَجمَعُ الله الرّسُل...( بداية الثمن الثالث
	الآيتان (109،  116) (الغُيُوب "معاً"( كَسَرَ الغَينَ حَمزَةُ: (الغِيوب)
	الآيتان (110،112، 114،  116) (يَاعِيسَى "وقفاً" كله، المَوتَى، عيسى"وقفاً"( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (110) (سِحْرٌ( فَتحَ السينَ وَزادَ ألفاً بعدهَا وَكسَرَ الحاءَ حمزةُ: (سَاحِر).
	الآية (110) (وَالإنجِيل،  الأكمَه(  وَقَفَ عَليهَا  بِالنّقلِ وَالسّكتِ حَمزةُ؛ وَلَهُ وَصلاً السّكت بِخُلفٍ عن خَلاد وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (110،  111) (إذْ أيّدتّك،  وَإذْ أوحَيت( سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ؛ وَلحَمزةَ وَقفاً النّقلُ وَالتّحقِيقُ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (110،  117) (مِنهُمْ إن،  لَهُمْ إلا(  سَكَتَ خَلَفٌ عَلى المفصُولِ في ميم الجمع بِخُلفٍ عنْهُ وَصلاً وَوَقفاً.
	الآية (112) (أن يُنَزل( أدغمهَا خَلَفٌ بدونِ غنةٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (112،  114) (السّمَآءِ "معاً"( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِالأوجُهِ الخَمسَة.
	الآية (112) (مُؤمِنين( أبدلَ الهمزةَ واواً وقفاً حمزةُ:(مومنين).
	سُورَةُ الأنْعَام
	الآيات (2،  5،  10) (َقَضَى، مُسَمّى "وقفاً"، جَآءَهُم، فحاق( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (19) (بَرِيء( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِثَلاثَةِ أوجُهٍ:
	الآية (35) (السّمَآءِ( فِيهَا الأوجُهُ الخَمسَة لِحَمزَةَ وَقفاً.
	الآية (59) (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيبِ.....( بداية الثمن السادس.
	الآية (59) (وَرَقَةٍ إلا،  يَابِسٍ إلا(  سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ وصلاً ووقفاً؛ وَلحَمزةَ وَقفاً النّقلُ وَالتّحقِيقُ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (59،  63) (مِن وَرَقَة،  مَن يُنَجيكُم( أدغمهَا خَلَفٌ بدونِ غنةٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (59،  65) (الأرض،  الأيَات(  وَقَفَ عَليهَا  بِالنّقلِ وَالسّكتِ حَمزةُ؛ وَلَهُ وَصلاً السّكت بِخُلفٍ عن خَلاد وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (74) (وَإذْ قَالَ إبرَاهِيم....( بدَاية الثمن السابع
	الآية (76) (رَأى كَوكَباً( أمَالَ الرّاءَ وَالهَمزَةَ وَالألِفَ حَمزَةُ.
	الآية (80)  (هَدَانِ( لا إمَالَةَ لِحَمزَةَ فِيهَا.
	الآية (80) (شَيئاً( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِوَجهَينِ: النّقلُ،  وَالإبدَالُ مَعَ الإدغَام (شَيَا، شَيّا)؛ وَوَصلَهَا بِالسّكتِ بِخُلفٍ عَن خَلادٍ.
	الآية (80) (شَيءٍ( سَكَتَ عَلَيهَا حَمزَةُ وَصلاً بِخُلفٍ عَن خَلاد.
	الآية (86) (وَالْيَسْعَ( شَدّدَ اللامَ مَفتُوحةً وَأسْكَنَ اليَاءَ: (والَّيْسع).
	الآية (87) (وَإخوَانِهِم( وَقفَ عليها حمزةُ بتحقيقِ الهمزةِ وتَسهِيلها (وجهان).
	الآية (87) (صِرَاط( أشَم الصّادَ زَاياً خَلَفٌ.
	الآية (94) (وَلَقَدْ جِئتُمُونَا( أدغَمَ الدّالَ في الجِيمِ حَمزَةُ.
	12- إبدَالُ الهَمزَةِ وَاواً مَعَ الرومِ وَعَلَيهِ قَصرُ الألِفِ
	الآية (95) (إنّ اللهَ فَالِقُ الحَبِّ وَالنّوَى...( بداية الثمن الثامن
	الآية (125) (السّمَآءِ( فِيهَا الأوجُهُ الخَمسَةُ لِحَمزَةَ وَقفاً.
	الآية (126) (صِرَاط( أشَمّ الصادَ زَاياً خَلَفٌ.
	الآية (127) (لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِندَ رَبِّهِم....( بداية الثمن الثاني
	الآية (141) (وَهُوَ الذي أنشَأ جَنّاتٍ....( بداية الثمن الثالث
	الآيتان (143، 144) (ءَآلذّكَرَينِ" معاً"( فِيهَا التّسهِيلُ وَالإبدَالُ لِكُلِّ القُرّاء.
	الآية (146) (الحَوَايَا( أمَالَ الألِفَ بَعدَ اليَاءِ حَمزَةُ.
	الآيات (151،  152، 153 ،154 ،157 ،160، 161، 164،  165)
	الآية (162) (وَمَحيَاي( لا إمَالَةَ لِحَمزَةَ فِيهَا.
	سُورَةُ الأعرَاف
	الآية (1) (المص( بداية الثمن الخامس.
	الآية (31) (يَابنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتكُم....( بداية الثمن السادس
	الآيات (32،  34،  35،  37،  38،  39،  43،  44، 46) (الدّنيَا،  جَآء،  ٱتّقَى،  ٱفْتَرَى،  جَآءَتهُم،  أُخرَاهُم،  أُولاهُم،  هُدَانَا "معاً"،  وَنَادَى، بِسِيمَاهُم ( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (47) (وَإذَا صُرِفَتْ أبصَارُهُمْ.....( بداية الثمن السابع
	الآيتان (47،  50) (صُرِفَتْ أبصَارهُم،  أنْ أفِيضُوا( سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ وصلاً ووقفاً؛ وَلحَمزةَ وَقفاً النّقلُ وَالتّحقِيقُ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (48،  54) (الأعرَاف،  وَالأرض( وَقَفَ عَليها حَمزةُ بِالنقْلِ وَالسّكْتِ؛وَلَهُ وَصلاً السّكتُ بِخُلفٍ عن خَلّادٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (48،  51) (رِجَالاً يَعرِفُونهُم،  لَهواً وَلَعِباً( أدغَمَهَا خَلَفٌ بِدونِ غنة وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (50) (المَآءِ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجُهٍ:
	الآية (65) (وَإلَى عَادٍ أخَاهُمْ هُوداً.....( بداية الثمن الثامن
	الآية (73) (بِسُوءٍ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجُهٍ:
	الآية (77) (يصالح ٱئْتِنَا( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِإسقَاطِ همزةِ الوصلِ وَإبدَال هَمزَةِ القَطعِ وَاواً: (يَا صَالِحُ وتنا).
	الآية (81) (النِّسَآءِ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِالأوجُهِ الخَمسَةِ.
	الآية (85) (أشيَآءَهُم( وَقفَ عليهَا حمزةُ بتسهِيلِ الهمزةِ معَ طولِ الألِفِ وَقَصرِه.
	الآية (86) (صِرَاط( أشَمّ الصّادَ زَاياً خَلفٌ: (صِـزراط).
	الآية (88) (قَالَ المَلأُ الذين ٱسْتَكْبَرُواْ......( بداية الثمن الأول والجزء التاسع.
	الآية (117) (وَأوحَينَآ إلَى مُوسَى....( بداية الثمن الثاني
	الآية (142) (وَوَٰعَدْنَا مُوسى ثلاثين ليلة.....( بداية الثمن الثالث
	الآيات (142،  143،  148،  150،  154،  155،  144،  152)
	الآية (150) (الأعْدَآءَ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِسِتةِ أوجُهٍ:
	1و2و3- إسقَاطِ الهمزةِ الأولَى وَنقل حَرَكتهَا إلى اللامِ وَإبدالُ الثانية معَ طول الألفِ وَتوَسطهِ وَقَصره.
	4و5و6- السّكتُ في الهمزةِ الأولَى وَإبدال الثانِية مَع مَرَاتِب المد الثلاث
	الآية (156) (مَنْ أشَآءُ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةَ عَشَرَ وَجهاً:
	الآية (165) (السُّوءِ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِأربَعَةِ أوجُهٍ:
	الآية (171) (وَإذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فَوْقَكُم....( بداية الثمن الخامس
	الآية (176) (يَلْهَث ذَّٰلِك( أدغَمَ حَمزَةُ الثّاءَ في الذّالِ كَحَفصٍ.
	الآية (188) (السُّوءُ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِسِتّةِ أوجُهٍ:
	الآية (189) (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ.....( بداية الثمن السادس
	سُورَةُ الأنفَال
	الآية (1) (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأنفَال....( بداية الثمن السابع
	الآيات (7، 10،  17) (إحدى"وقفاً"، بُشْرَى، رَمَى، جَآءَكُم( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (22) (إنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِندَ الله....( بداية الثمن الثامن
	الآية (23) (لأسْمَعَهُم( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِتَحقِيقِ الهَمزَةِ وَتَسهِيلِهَا.
	الآيتان (23،  26) (وَلَوْ أسمَعَهُم،  إذْ أنتُم( سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ وصلاً ووقفاً؛ وَلِحَمزَةَ وَقفاً النقلُ وَالتحقِيقُ،  وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (26) (فَئاوَاكُم( أمال حَمْزَةُ الألف الثانية ووَقفَ عليها بتحقيقِ الهمزةِ وتسهيلها.
	الآيتان (28،  38) (فِتنَةٌ وَأن،  إن يَنتَهوا(  أدغمها خلفٌ بدونِ غنةٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (31،  40) (تُتْلَى، مَولَاكُم، المَولَى( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (31) (عَلَيهِمْ ءاياتنَا(  سَكَتَ خَلَفٌ عَلى المفصُولِ في ميم الجمع بِخُلفٍ عنْهُ وَصلاً وَوَقفاً.
	الآية (41) (وَٱعْلَمُواْ أنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيءٍّ..........( بداية الثمن الأول والجزء العاشر
	الآيات (41،  42،  43،  48،  50)(القُرْبَى، وَاليَتَامَى ، إلتقى "وقفاً"، الدُّنيَا، القُصْوَى، وَيَحْيَ، أرَاكَهُم، أرَى، تَرَى، يَتَوَفَّى" وقفاً"( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآية (41) (شَيءٍ( سَكَتَ عَلَيهَا حَمزَةُ وَصلاً بِخُلفٍ عَن خَلاد وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (41،  44) (كُنتُمْ ءَامَنتُم،  يُرِيكُموهُمْ إذ(  سَكَتَ خَلَفٌ عَلى المفصُولِ في ميم الجمع بِخُلفٍ عنْهُ وَصلاً وَوَقفاً وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (42،  43) (إذْ أنتُم،  وَلَوْ أرَاكَهُم( سَكَتَ عَلى المفصُولِ خَلَفٌ بِخُلفٍ عنهُ وصلاً ووقفاً؛ وَلِحَمزَةَ وَقفاً النقلُ وَالتحقِيقُ،  وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (42،  49) (بَينَةٍ وَيَحي،  وَمن يَتَوكل(  أدغمها خلفٌ بدونِ غنةٍ وقس على ذلك أمثالها.
	الآيتان (43،  44) (الأمر،  الأمُور( وَقَفَ عَليها بِالنقْلِ وَالسّكْتِ حَمزةُ؛ وَلَهُ وَصلاً السّكتُ بِخُلفٍ عن خَلّادٍ.
	الآية (58) (سَوَآءٍ( وَقَفَ عَليهَا بِخَمسةِ أوجَهٌ حَمزةُ:
	سُورَةُ التَّوبـة
	سُورَةُ يُونس (
	سُورَةُ هُود (
	الآية (43) (المَآءِ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجُهٍ:
	الآيات (108،  110،  114،  117،  118،  120) (شَآء "معاً"،  مُوسَى "وقفاً"،  ذِكرَى "معاً"،  القُرَى، وَجَآءَك( أمَالَهُنّ حَمزَةُ.
	الآيتان (108،  116) (وَالأرض،  الأرض( وَقَفَ عَليهَا  بِالنّقلِ وَالسّكتِ حَمزةُ؛ وَلَهُ وَصلاً السّكت بِخُلفٍ عن خَلاد وقس على ذلك أمثالها.
	الآية (109) (هَـٰؤُلآءِ( وَقَفَ عَليهَا حَمزَةُ بِثَلاثَةَ عَشَرَ وَجهاً:
	سُورةُ يُوسف (
	سُورَةُ الرَّعد
	سُورَةُ إبْرَاهِيم
	سُورَةُ الحِجْر
	سُورَةُ النَّحْــــــــلِ
	الآية (20) (شَيئاً( وَقَفَ عَليهَا بِوجهَينِ حَمزةُ:
	((((
	((((
	الآية (70) (شَيئاً( وَقَفَ عَليهَا بِوجهَينِ حَمزةُ:
	((((
	الآية (89) (هَـٰؤلآء( وَقَفَ عَليهَا حَمزَةُ بِثَلاثَةَ عَشَرَ وَجهاً:
	((((
	الآية (93) (يَشَآءُ( وَقَفَ عَلَيهَا حَمزَةُ بِخَمسَةِ أوجهٍ:
	((((
	((((((
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